
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 39 
 
Тридесет и деветото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 24.04.2019 г. (сряда) от 09:00 ч. до 16:00 ч. 

 
Присъстват 42 общински съветника, отсъстват: 
 
Антраник ШАКАРИЯН 
Божидар ЧАПАРОВ 
Данаил ПАПАЗОВ 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Милена ГЕОРГИЕВА 
Петър ЛИПЧЕВ  
Сали ИСЕИН 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Чавдар ТРИФОНОВ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В системата има 28 устройства, положени са 37 подписа в 

присъствения списък, ако някой колега има проблем с таблета да се обърне 
към съответно към колегите, които са горе в залата, за да съдействат. По 
уважителни причини от днешното заседание отсъстват колегите Антраник 
Шакариян, Божидар Чапаров, Милена Георгиева, Петър Липчев, Сали 
Исеин, Светлан Златев и Костадин Костадинов. Колеги, предлагам на 
вашето внимание предложения за включване на нови подточки към…за 
нови точки изобщо в дневния ред. Първото предложение към точката по 
„Финанси и бюджет“ да бъдат включени две нови подточки – (14) и (15). 
Изграждане на детска площадка за игра на открито в местност „Свети 
Никола“, район „Приморски“ гр. Варна. Това предложение е разгледано на 
комисията и има положително становище. Имате думата за мнения и 
съображения по него – дали да влезе в дневния ред. Не виждам мнения и 
съображения. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 22, предложението се приема.* 
 
За протокола – Стен Лазаров, Николай Георгиев, Григор Григоров, 

Антоан Влаев, Ганчо Ганчев, Красен Гошев, Калина Пеева, Марица 
Гърдева, Любомир Роев – „за“. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате ли проблем с таблетите? Разбрах. Второто 

предложение, което също е разгледано от комисията по финанси и е дадено 
положително становище като подточка (15) да бъде включено 
предложение за вземане на решение за извършване на компенсирана 
промяна в Програма „Спорт“ 2019 г. от бюджета на Община Варна. Това 
предложение също така е разгледано и от ПК „Младежки дейности и 
спорт“, където също е дадено положително становище. Имате думата за 
мнения и съображения по предложението за включване. Ако няма такива, 
режим на гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение за включване на точка – нова в дневния 

ред към точка 7 от предложенията за решения от ПК „Собственост и 
стопанство“, като подточка (50) да бъде включено предложение за отмяна 
на Решение № 3140-11(32)/09,10.03.2011 г. на Общински съвет – Варна, 
допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на решение за провеждане 
на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти общинска 
собственост, находящи се в гр. Варна, жк „Младост“. Изпратени са 
материалите на таблетите ви. Това предложение не е разглеждано на 
комисия. Касае сладкарницата на ледената пързалка, която към настоящия 
момент се стопанисва от комплекса за детско хранене. Предложението е за 
провеждане на конкурс там. Имате думата за мнения и съображения. Не 
виждам мнения и съображения. Режим на гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
За протокола – Красен Иванов – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение, колеги, към точка 11 – предложения за 

решения от ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ 
относно даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Дигитално приобщаваща система за автономна мобилност“ 
по програма Хоризонт 2020. Това предложение не е разглеждано от 
постоянни комисии. Бе входирано за разглеждане в ПК „Финанси и 
бюджет“, но тъй като нямаше представители, които да ни запознаят 
подробно с предложението, съответно беше отложено разглеждането. Не 



касае предоставяне на финансови средства от Община Варна. Проект, 
който днес предстои, в случай че решим да бъде включен в дневния ред – 
да бъдем запознати. Имате думата за мнения и съображения. Няма такива. 
Режим на гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
За протокола – Красен Иванов, Добромир Джиков – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Последното предложение за включване на точка в дневния ред към 

точка 13 – разглеждане на предложения за решения от Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол да бъде добавено като 
подточка първа-промяна на решение на Общински съвет – Варна, касаещо 
състава на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол 
към Общински съвет – Варна. Представител от администрацията, който по 
настоящем не работи вече в администрацията се заменя от друг. По 
същество, това е предложението. Имате думата за мнения и съображения. 
Режим на гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент само. Още има. Да. Това са предложенията за допълване на 

дневния ред. Колеги, едно предложение за оттегляне на точка от дневния 
ред. В точка втора – предложения за решения от ПК „Архитектура“, 
подточка трета има предложение от моя страна за оттегляне от дневния 
ред, поради факта, че е постъпило заявление от страна на заявителя – 
инвеститор по ПУП-а, за оттегляне изобщо на заявлението, с което е 
инициирано изработването на ПУП. Колеги, имате думата за мнения и 
съображения. Моля за тишина в залата. Казах коя е точката. Точно така. Не 
виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. Оттегляне от дневния 
ред.  

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 2; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата за предложения за включване на нови точки, за 

изключване на точки от дневния ред. Г-н Григоров направи заявка. 
Заповядайте.  



Григор ГРИГОРОВ  
Имам предложения за отпадане на точки от дневния ред. Първото 

предложение за точка 6 от комисия „Собственост и стопанство“. На 
последната комисия по „Собственост и стопанство“ решихме, че няма да 
ликвидираме съсобственост върху имоти общинска собственост, на които 
има незаконно построени постройки. И просто онзи ден явно сме я 
пропуснали тази преписка – точка 7.6. Касае се за имот на ул. „Македония“ 
158. От преписката е видно, че на парцела трябва да бъде една 
изградена…да й бъде изградена….да има изградена жилищна сграда, а по 
предоставената скица се вижда, че там има изградени още три сгради с 
неясен статут и произход. Затова, моля, на основанието, на което приехме 
онези четири точки да отпаднат от днешното ни заседание, на това 
основание да отпадне и тази точка. Също така правя предложения да 
отпаднат и точки също от „Собственост и стопанство“ – 2-11.. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Григоров, нека само една по една да ги подложим на обсъждане 

и гласуване. Има ли становище тук по отношение законността на 
постройките, както имаше в останалите предложения, които оттеглихме? 

 
Григор ГРИГОРОВ  
Не, няма. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А по какво съдите, че са налице незаконно построени сгради? 
 
Григор ГРИГОРОВ  
По скицата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма как да разберете дали са законно или не изградени. 
 
Григор ГРИГОРОВ  
Ами да. Аз не казвам, че са незаконно. Имам подозрения, че са 

такива и затова да доизясним ситуацията как е и ще ги внесем на 
следващото заседание, както направихме с онези четири точки.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подозрения, че има… 
 
 
 
 



Григор ГРИГОРОВ  
А бе има издадено разрешително за строеж за една жилищна сграда, 

а в този имот има четири. Нали, общината е съсобственик. Би трябвало да 
има данни за тия четири сгради. Това исках да кажа. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Колеги, имате думата за мнения и съображения по така 

направеното от колегата Григоров предложение за оттегляне на подточка 
(6) от точка седма „Собственост и стопанство“ от дневния ред. Има ли 
представител? Г-н Бойновски, можете ли две думи да кажете, въпреки че 
ние отидохме да обсъждаме по същество темата. Можеше да я оттеглим от 
самото по същество като я обсъждаме, в случай че …не, не. Говоря като 
обсъждаме по същество точката, можеше да се направи обсъждането и да я 
оттеглим отново. В тоя смисъл. Защото сега ще я обсъдим по същество, на 
практика.  

 
Петко БОЙНОВСКИ 
Значи, имаме удостоверение от районната администрация за законно 

построена сграда. Имаме становище от правно-нормативна, че няма пречки 
за реализиране на сделката. Кадастъра заснема съществуващо положение. 
Законно построената сграда…значи те имат части от земята, понеже по 
тази кадастрална система излиза разлика в квадратите между поземления 
имот по стария кадастрален план и новата кадастрална карта. Прекратяват 
съсобственост за 7 или 8 квадрата.  

 
Григор ГРИГОРОВ  
Според тази карта има ли още, в парцела има ли още три имота? 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Да, пак казвам, по Закона за кадастъра и имотния регистър се 

заснема съществуващо положение, имаме удостоверение за законно 
построена сграда, което им дава …. 

 
Григор ГРИГОРОВ  
Сграда. А не сгради. Има четири сгради тука. Ама няма значение. То 

е принципно положение. Не може да има върху общинска земя незаконно 
строителство. Това е принципното отношение. Няма значение бе госпожо. 
Седем ли са, пет ли са. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, нека само не преминаваме в диалогов режим. Разбрах. Г-н 

Бойновски, благодаря. Колеги, други мнения и съображения? Не виждам. 



Режим на гласуване по отношение на предложението за оттегляне на 
точката. Предложението е точката да отпадне от дневния ред. 

 
Резултати от гласуването: за – 12; против – 12; въздържали се – 

13; отсъстващи – 14, предложението не се приема.* 
 
За протокола – Григор Григоров – „за“. Николай Няголов – 

„въздържал се“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението не се приема. Г-н Григоров, заповядайте по 

същество ще я обсъдим отново. 
 
Григор ГРИГОРОВ  
Да, добре.  Ще я обсъдим. Не бе, вие имате време да разгледате 

аргументите ми, докато дойде време за точката и … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно така. Затова казах, че … 
 
Григор ГРИГОРОВ  
…ако прецените… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…би било по-добре, тогава да я коментираме 
 
Григор ГРИГОРОВ  
Добре, нямам нищо против.  Така. Следващите точки, които 

предлагам да отпаднат от дневния ред са пак от „Собственост и 
стопанство“ – 2-11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Аргументите ми…моля, г-жо 
Гърдева? Не чух нещо.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Бихте ли повторили?  
 
Григор ГРИГОРОВ  
2 – 11, 12, аз ще ви ги оставя, 14, 15, 16, 17 и 18. Мотивите и 

основанията ми да смятам, че трябва да отпаднат за всичките тези точки са 
едни и същи. Уважаеми колеги, от предоставените преписки по 
съответните точки е видно, че въпросните имоти са актувани с акт за 
общинска собственост на основаните чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за 
общинската собственост, който казва, че имоти от общината могат да 
бъдат придобивани по давност. Съответно в Наредбата на Общински съвет 



– Варна, раздел Ред за владеене и управление на безстопанствени имоти на 
територията на Община Варна има съответния ред, който няма да ви го 
чета целия, просто така ще ви го перифразирам, защото е малко по-
дългичък. Определянето на имотите като безстопанствени имоти се 
извършва от комисия, назначена със заповед на кмета. Комисията по чл. 1 
извършва проучване относно наличието на собственик на имота и 
документи за същия. Комисията осъществява наблюдение на имота в 
продължение на 7 месеца. След изтичане на срока, комисията публикува 
обява в Държавен вестник и два местни вестника за този имот. След 
изтичане на този срок по ал. 4, комисията съставя протокол и докладва на 
кмета за извършените проверки. За имота, за който комисията не установи 
собственик или владелец, изготвя предложение до кмета на общината и 
кмета го включва в специален регистър по чл. 6. Следващата стъпка, този 
имот трябва да престои 10 години в регистъра по чл. 6 и общо взето след 
десетата година, чл. 14 казва следното – след изтичане на 10 години от 
вписване на имота в регистъра на безстопанствените имоти на Община 
Варна за същия се съставя акт за общинска собственост. Аз твърдя, че по 
отношение на тези имоти, тази процедура не е извървяна и не е изпълнена. 
Отделно от това, ще ви зачета и какво казва юрисконсулта на Община 
Варна. Принципно няма пречка да се извърши исканата сделка като в това 
производство общината няма задължение да продава и действа еди как си. 
Но отделно от горното, наблягаме на факта, че видно от правното 
основание, посечено в акта за общинска собственост, тоест общината може 
да придобива на някакво правно основание. Правното основание, цитирано 
е чл. 2, ал. 1, т. 7, то не може да се изведе извод за наличието на такова, 
както и доказателство за съществуването му. Тоест, не се удостоверява, 
подчертавам, че Община Варна е собственик във въпросния имот, което 
евентуално в бъдеще време би било предмет на успешно оспорване. В 
допълнение на това, което току що ви цитирах и ви твърдя, искам да 
направя само една препратка към предложението по точка две и ако човек, 
нали си е прегледал така документите, ще види една интересна преписка, 
която звучи по следния начин – за този имот има съставен акт за общинска 
собственост през 2010 г., но де факто този имот, част от него е възстановен 
на собственик с решение на съда – 1998 г. Тоест, 12 години, от деня, в 
който е установен собственика на този частен имот се съставя акт за 
общинска собственост на целия имот от 650 кв. И се налага на кмета, през 
2015 г., пет години по-късно след съставяне на акта за общинска 
собственост, част от този имот да бъде отписан от книгите на общината, 
защото както аз твърдя, нали, той има собственик и това се и доказва от 
тази преписка. И сега, нали, ние в тази преписка искаме да продадем 
останалата част, нали. Това ви го давам само като един щрих. Защото 
искам да ви кажа, че по данни на членове на общинските поземлени 
комисии, които едно време възстановяваха собствеността върху 



земеделските земи изключително е малък процентът на земи, които не са 
възстановени по този ред. Тоест, във въпросните райони „Галата“, 
„Виница“, „Константиново“ и т.н. дори е налице ситуация, в която 
заявените за възстановяване декари са повече от възстановените. Тоест, 
няма въобще как да има хипотеза за това, че тези имоти са 
неидентифицирани. Просто, може би на вас ви се е случвало, може би, на 
мен със сигурност. Например, на моята къща, единият парцел като се 
прехвърляше към Кадастъра не беше отбелязан, че е семейна собственост. 
Отидохме, платихме 5 лева, направиха това. При прехвърлянето от 
регистри в регистри на различните имоти в Кадастъра, се допусна тази 
грешка. И много собственици не са отбелязани като собственици в 
Кадастъра, но това не трябва да дава основание на общината да актува и да 
продава. А трябва да й даде основание да извърви този път, който е описан 
в Наредбата. Благодаря ви.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Григоров. Направихте едно доста широко изложение 

по същество, по въпроса. Г-н Бойновски, ще Ви дам думата отново да 
изразите становище по казаното от г-н Григоров. 

 
Петко БОЙНОВСКИ 
Значи по казаното от г-н Григоров, както казах и на комисията по 

„Собственост и стопанство“, плановете на новообразуваните имоти, 
последните действащи преди кадастралната карта планове за съответните 
територии са приети 2002 – 2003 година. Имотите още тогава са записани с 
неидентифициран собственик. С течение на времето, влизане в 
кадастрална карта, съдебни дела, всичко каквото е останало като остатъчна 
собственост по смисъла на закона е общинска собственост. 2016, 2017, 
2015 година, съставяме акт на основание чл. 2, ал. 1, т. 7. В точка 7 
правните основания не са само по давност, а са правна сделка, по давност и 
по друг ред, определен в закон.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Явно ние сме в третата. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Считам, че общината е 100% собственик на имотите, които 

предлагаме на търг, на база становищата, които са дошли от съответните 
ресорни дирекции и при проучването на имотите, които правим ние, преди 
да съставим акта за общинска собственост взимаме всички действащи 
регулационни кадастрални планове от съответните районни 
администрации. Има упълномощени лица, по длъжностни характеристики 
от кмета на общината, които предлагат имотите да бъдат актувани като 



общинска, съгласува се по надлежния ред, обявяват се, вписват се. Никой 
до настоящият момент, за който и да било от тези имоти, които са предмет 
на разглеждане от Общинския съвет, днес на сесията, няма предявена 
собственост. Считам, че точките трябва да останат и при решение на 
Общински съвет да пристъпим към разпоредителни сделки.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Благодаря Ви. Колеги, други мнения и съображения? 

По същество коментираме темата. В смисъл, започваме един правен спор 
тука не е дали да влезе в дневния ред, а дали изобщо да дадем съгласие да 
има одобряване на оценка или не. Процедурно по влизане в дневния ред, 
колеги, по отпадане по скоро от дневния ред, както е предложението на 
колегата Григоров. Имате ли мнения и съображения? Няма. Режим на 
гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 10; против – 14; въздържали се – 

16; отсъстващи – 11, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Други предложения за включване на нови точки в дневния ред, 

отпадане на точки от дневния ред? Не виждам. Колеги, подлагам на 
гласуване дневния ред в цялост, ведно с направените с нарочни решения 
изменения. Режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следния 

 
Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 
1. Питания и отговори на питания. 
 
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Архитектура, 

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

(1) – одобряване на Подробен устройствен план - План за улична 
регулация на обект: „Реконструкция на ул. „Ал. Рачински“, в участъка от 
бул. „Съборни“ до бул. „Генерал Колев“ по плана на 4-ти подрайон на гр. 
Варна“. 

(2) – разрешаване изработването на Подробен устройствен план - 
Парцеларен план за обект: „Морска част за дострояване на буна 
„Минерален басейн“, крило север „Голям плаж“ и крило юг „Малък плаж“ 
в акваторията на Черно море при кк “Св. Св. Константин и Елена“, гр. 
Варна“. 



(3) – одобряване на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на „Аспарухов парк“, Община Варна. 

(4) – одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване за УПИ V-704 „за курортни сгради и озеленяване“, кв. 2 по 
плана на кк „Златни пясъци“, гр. Варна. 

(5) – одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване за УПИ VІ-710 „за хотел, озеленяване и трафопост“, кв. 37 
по плана на кк „Златни пясъци“, гр. Варна. 

(6) – одобряване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване за УПИ ІХ-228 „за хотелски комплекс“, кв. 36 по плана на кк 
„Златни пясъци“, гр. Варна. 

(7) – одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация 
за УПИ І-26 „за обществено обслужване, учебен център, почивен дом и 
трафопост“, кв. 1 по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна. 

 
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и 

духовно развитие“ относно: 
(1) – именуване на улици, находящи се в со „Манастирски рид, 

Бялата чешма и Дъбравата“, район „Приморски“, Община Варна. 
 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и 

образование“ относно: 
(1) – приемане на нова Система от правила за електронен прием в 

първи клас в общинските училища на територията на Община Варна.  
 
5. Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Опазване и 

възпроизводство на околната среда“ относно: 
(1) – приемане на актуализирана Програма за намаляване на 

емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в 
атмосферния въздух на Община Варна. 

 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и 

бюджет“ относно: 
(1) – вземане на решение за дофинансиране на основен ремонт, 

реконструкция  и оборудване на Стадион „Спартак“. 
(2) –  даване на съгласие за запазване на дейността на Звено за услуги 

в домашна среда и преминаването му към местна дейност 5/32/589 
Домашен социален патронаж – Варна. 

(3) –   даване на съгласие за отпускане на средства за съфинансиране 
на проект  „Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на 
деменции“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

(4) –  даване на съгласие за издаване на Запис на заповед в полза на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройство, 



Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 
за изпълнение на проект  „Изграждане на „Център за грижа за лица с 
различни форми на деменции“ и ремонт на сграда „Дневен център за 
подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ по 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

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

(6) – осигуряване на средства за съфинансиране на допълнителни 
разходи по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на 
територията на град Варна“ и по проект „Подобряване и модернизиране на 
образователната инфраструктура на ПГГСД „Николай Хайтов“ и на ПГИ 
„Д-р Иван Богоров“, гр. Варна и изменение и допълнение на „Разчета за 
финансиране на капиталови разходи по бюджета на община Варна за 2019“ 
г. по обекти от функция „Образование“. 

(7) – вземане на решение за увеличаване на издръжката на 
пенсионерските клубове. 

(8) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания - Варна“  ЕООД.  

(9) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства от 
бюджета на Община Варна за изграждане на тротоарни настилки по 
републикански път I-9. 

(10) – осигуряване на допълнителни средства от бюджета на Община 
Варна за 2019 г. за финансиране на капиталови разходи за НУ „Васил 
Левски“. 

(11) – осигуряване на допълнителни средства от бюджета на Община 
Варна за 2019 г. за финансиране на капиталови разходи за ДГ 
„Карамфилче“. 

(12) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
„КОТ –Варна“ ЕООД. 

(13) – вземане на решение във връзка с обследване за енергийна 
ефективност на лечебните заведения на територията на Община Варна, 
кандидатствали за финансиране по европейски програми и проекти към 
Фонд за устойчиво градско развитие и Фонд „Енергийна ефективност и 
възобновяеми източници“. 

(14) – изграждане на детска площадка за игра на открито в местност 
„Свети Никола“, район „Приморски“ гр. Варна. 

(15) – вземане на решение за извършване на компенсирана промяна в 
Програма „Спорт“ 2019 г. от бюджета на Община Варна.  

 
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Собственост и 

стопанство“ относно: 



(1) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост през 2019 г.“, одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „1-ва“, ПИ 10135.2564.935. 

(2) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти-общинска собственост през 2019 г.“, одобряване на пазарна оценка 
и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, со Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.699. 

(3) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти-общинска собственост през 2019 г.“, одобряване на пазарна оценка 
и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. Прилеп“, ПИ 10135.2553.1935. 

(4) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Ален мак“, ПИ 10135.2515.814. 

(5) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Ален мак“, ПИ 10135.2515.3982. 

(6) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Македония“ № 158, ПИ 10135.1502.180. 

(7) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.639. 

(8) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата“, ПИ 10135.2317.4369. 

(9) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, кв. 
„Виница“, ул. „Обзор“, ПИ 10135.2575.2125. 

(10) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, с. 
Тополи, м. „Гарата“ , ПИ 72709.110.28. 

(11) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Ракитника“, ПИ 10135.5426.2321. 

(12) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, со „Ален мак“, ПИ 10135.2515.3907. 

(13) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Прилеп“, ПИ 10135.2553.1932. 



(14) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5404.1614. 

(15) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.4382. 

(16) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.4362. 

(17) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.3503. 

(18) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.3811. 

(19) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на 
решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Христо 
Смирненски“, ПИ 10135.255.2577. 

(20) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на 
решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на обекти общинска собственост, находящи се в гр. Варна, жк 
„Възраждане“. 

(21) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, со „Кочмар“, ПИ 
10135.3523.9528 и ПИ 10135.3505.1170. 

(22) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, со „Кочмар“, ПИ 
10135.3523.9528. 

(23) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Мир“. 

(24) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, кк „Чайка“, ПИ 
10135.2572.131, ПИ 10135.2572.113 и ПИ 10135.2572.180. 

(25) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Ален мак“ . 



(26) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, со „Боровец-юг“ 

(27) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 
недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Александър Малинов“ № 15, на собственика на законно построена сграда. 

(28) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ПИ 10135.2560.430, 
на собственика на законно построена сграда. 

(29) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се 
в: 

- гр.Варна, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор 
10135.5501.410, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона“. 

- гр.Варна, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор 
10135.5501.24, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона“. 

(30) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление части от имоти, 
находящи се в гр. Варна, бул. „Ген. Колев“ № 92; гр. Варна, ул. „Цар 
Борис“ III 35 Б; гр. Варна, жк „Трошево“ бл. 10; гр. Варна, жк „Владислав 
Варненчик“, бл. 302, вх. 17, гр. Варна, ул. „Народни будители“ № 2, в 
полза на Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за 
регулиране на уличното движение“. 

  (31) – допълване на  „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г.“ и 
предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ в гр. Варна, жк 
„Владислав Варненчик“ в полза на ОП „Комплекс за детско хранене“. 

(32) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Найден Геров“ № 31, в 
полза на Основно училище „Васил Друмев“. 

(33) – допълване 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, жк 
„Чайка“, бл. 67 в полза на Сдружение за подкрепа на лица с умствени 
затруднения. 

(34) – даване на съгласие за сключване на договор за наем за имот, 
находящ се в гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“, № 67А със 
Сдружение „Лайнс Клуб Варна“. 

(35) – допълване 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, м. 



„Малка чайка“ в полза на Център по хидро- и аеродинамика – Варна към 
Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел 
Балевски“. 
 (36) – даване на съгласие за сключване на анекс към договор № 
Д13000729ВН/25.06.2013 г. между Община Варна и ДГ № 10 
„Карамфилче“. 

(37) – изменение на решение № 1357-4-1(35)/05.10.2018 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(38) – поправка на очевидна фактическа грешка в решения № 1277-
2(32)/28.06.2018 г., №1277-2-1(32)/28.06.2018 г. и №1277-2-
2(32)/28.06.2018 г. на Общински съвет – Варна. 

(39) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1329-
12(32)/28.06.2018 г. на Общински съвет – Варна. 

(40) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1481-
8(36)/19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна. 

(41) – одобряване на застраховател на имуществото на 
„Диагностично – консултативен център 4 – Варна” ЕООД. 

(42) – одобряване на застраховател на имуществото на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД. 

(43) – одобряване на застраховател на имуществото на „Ученическо 
и столово хранене“ ЕАД. 

(44) – увеличаване на капитала на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение“ ЕООД и промяна на Устава на дружеството. 

(45) – промяна на устава на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ 
ЕООД.  

(46) – даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на 
ползване, върху недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се 
в гр.Варна, ул. „Околчица“ № 15 в полза на Народно читалище „Ясна 
поляна - 2014“. 

(47) – даване на съгласие за предоставяне за стопанисване, 
поддържане и техническа експлоатация на „Водоснабдяване и канализация 
– Варна“ ООД новоизграден инфраструктурен обект: „Канализационно-
помпена станция 5-главна, напорна канализация до о.т.131, довеждаща 
канализация от о.т.134 и о.т.73, реконструкция на водопроводна мрежа от 
о.т.131 до о.т.73 в кв.9, 14, 15 и 16 по плана на „Св. Св. Константин и 
Елена“, гр. Варна“. 

(48) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г.“ и вземане 
решение за провеждане на процедура по придобиване безвъзмездно в 
собственост на Община Варна на недвижим имот – публична държавна 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 113. 



(49) – даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на 
ползване върху обособени обекти от капитала на „Диагностично 
консултативен център 3 – Варна“ ЕООД за предоставяне на социална 
услуга „Кризисен център за лица жертви на насилие или трафик на хора“. 

(50) – отмяна на Решение № 3140-11/32/09,10.03.2011 г. на 
Общински съвет – Варна, допълване на „Годишна програма за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на 
решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на обекти общинска собственост, находящи се в гр. Варна, жк 
„Младост“. 

 
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Социални 

дейности и жилищна политика“ относно: 
(1) – отпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване на 

инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови 
потребности. 

(2) – неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване 
на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови 
потребности. 

(3) – приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 
2020 година на Община Варна. 

 
9. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Здравеопазване“ 

относно: 
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 
(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 
(3) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция.  
(4) – неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания 

по асистирана репродукция.  
 
10. Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Благоустройство   и комунални дейности“ относно: 
(1) – приемане на Наредба за финансово подпомагане на „Проекти за 

озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на 
зелените площи, собственост на Община Варна“. 

 
11. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Европейски 

въпроси и международно сътрудничество“ относно: 



(1) – одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 
Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Варна и Програмата за 
неговото изпълнение за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. 

(2) – одобряване на Доклад за хода на изпълнението на Интегрирания 
план за градско възстановяване и развитие – град Варна 2014-2020 г. и за 
постигнатите междинни резултати по проекти и като цяло за 2018 г. 

(3) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 2“ по Приоритетна ос 2 „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  

(4) – одобряване текст на проект за Партньорско споразумение за 
подготовка, реализация и осигуряване на устойчивост по проект „Ремонт, 
реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна по 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. и упълномощаване кмета на Община 
Варна да го подпише. 

(5) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Дигитално приобщаваща система за автономна мобилност“ 
по програма Хоризонт 2020. 

 
12. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Младежки 

дейности и спорт“ относно: 
(1) – одобряване проект на договор за сътрудничество между 

Община Варна  и „Иносити“  ЕООД  и упълномощаване на кмета на 
Община Варна да го подпише. 

 
13. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – промяна на решение на Общински съвет – Варна, касаещо 

състава на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол 
към Общински съвет – Варна. 

(2) – приемане на анализ на правното състояние, информационен 
меморандум и приватизационна оценка на обекти по приходната част на 
„Годишния план за приватизация за 2019 г.“ 

(3) – приемане на метод и условия за провеждане на 
приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по „Годишния план за приватизация за 2019 г.“ 

 
14. Избор и упълномощаване на представител на Община Варна за 

участие в Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и 
канализация – Варна“ ООД. 



 
15. Упълномощаване на представителя на Община Варна в Общо 

събрание на „Асоциация по В и К”, в област с административен център 
Варна. 

 
16. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва 

в Общо събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна“ АД, 
насрочено на 29.05.2019 г. 

 
17. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни 

органи и представители на община Варна в общото събрание на 
търговските дружества, собственост на община Варна. 

 
18. Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет – 

Варна. 
 
19. Дискусия с гражданите. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка първа от дневния ред, колеги – питания и 

отговори на питания. Имате думата. 
  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
С молба да спазваме регламентираното време, предвид дългия 

дневен ред, който ни предстои. Г-н Гуцанов – заявка, г-н Роев – след това. 
Ами нямате все още. Има г-н Боев, г-н Вичев. Г-н Гуцанов, заповядайте. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми кмет на Община Варна, уважаеми г-н председател, 

уважаеми колеги, подхождам от един конкретен случай, за да се стигне до 
един по общ въпрос. В кв. „Чайка“, бл. 43, в един от входовете е продаден 
апартаменти и купувачът отива в данъчното за нужните процедури, от 
където му поискват енергиен клас на сградата, след като разбират, че 
блокът е саниран, което пряко влияе върху данъчните облози. Обръща се 
към председателя на сдружението на собствениците, който се оказва, че не 
е получил документи след санирането на блока. Отива в дирекцията за 
саниране към Община Варна, която се намира на ул. „Съборни“ № 19, 
където му предоставят технически паспорт на сградата, а на въпроса за 
резултатите от енергийната ефективност му е отговорено, че такива не са 
възлагани от страна на общината, поради липса на средства и му 
препоръчват да се възложат такива от самите собственици. Аз няма да 
коментирам колко са били цените, тъй като това не е работа на Община 
Варна при санирането. Мое лично мнение, не ангажирам никой с това, че 
бяха силно завишавани цените при санирането на дадените сгради и такъв 
отговор е малко странен. Но конкретен въпрос е следният. Издават ли се и 
какви документи се издават и предават на сдруженията на собствениците 
след санирането на блоковете, след приключване на самото саниране? И в 
тази връзка само технически паспорт ли е оценката за извършената работа 
и постигнатите резултати или следва да бъде предадено на сдружението на 
собствениците и оценка за енергийна ефективност, която всички знаете, че 
рефлектира пряко, не само върху разходите, но и върху данъчните 
стойности, които се плащат от собствениците на апартаментите. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Гуцанов. Г-н Роев, заповядайте. 
 
Любомир РОЕВ 
Благодаря г-н председател. Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги, 

ул. Подвис и ул. Брегалница са елемент от първостепенната улична мрежа, 
а именно районни артерии от клас III А, съгласно действащия общ 



устройствен план на Община Варна и се предвижда те да отвеждат 
движението от Цветния квартал, както и да осъществяват цялостната 
комуникационна връзка с уличната мрежа на град Варна. Приложена 
напълно в тази си част, схемата на уличната мрежа предвижда 
безконфликтни връзки с бул. Левски. От изграждането й обаче,  
затварянето би довело до по-големи проблеми, отколкото да постигнем 
търсения ефект с транзитното движение в тази част на булеварда. И моят 
въпрос е следният. Ще възложите ли проучване за временно 
комуникационно решение по трасето на бул. Левски, което ще позволи ул. 
Подвис и ул. Брегалница, разбира се, най-безболезнено на ниво на бул. 
Васил Левски, да..така най-безболезнено да се осъществи тази връзка 
между двете основни улици и има ли предвидена постоянна връзка, както 
тази в ОУП, предвидена постоянна връзка, както тази в ОУП Община 
Варна да изгради мостово съоръжение под нивото на изграждащото трасе, 
за да бъдат свързани двете улици? Това е моят въпрос. Благодаря ви.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Роев. Г-н Боев, заповядайте. След това г-н Вичев. 
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми г-н председател, г-н кмете, уважаеми колеги и 

съграждани, първата част от моето питане е свързана с въпроси, 
пристигнали при мен в качеството ми на общински съветник и поставени 
от наши съграждани, живеещи на територията на Константиново. 
Уважаеми колеги, през изминалата година, междуведомствената комисия 
на Министерски съвет на Република България отпусна сумата от 180 хил. 
лева за проект възстановяване водопроводимостта на открит отводнителен 
канал, реконструкция и ремонт на пътни и пешеходни мостови съоръжения 
в с. Константиново. Отделно от горното, Община Варна се ангажира за 
дофинансиране на трети етап от проекта, който е същностния, тъй като 
касае центъра на населеното място. Конкретното ми питане е какви са 
причините все още да няма реално започнати дейности по изграждането на 
отводнителния канал и какво се случва с нееднократно поетите публично 
ангажименти от ръководството на администрацията на Община Варна за 
ремонт на уличната и канализационната мрежа в Константиново. Второто 
ми питане, уважаеми колеги, е свързано с постъпили до мен сигнали от 
разтревожени родители относно опасни детски площадки или площадки за 
игра, находящи се на територията на район Приморски. Става въпрос за 
площадките в непосредствена близост до блок 13 и блок 30 в кв. „Чайка“ и 
до блок 7 в кв. Левски. В случая не става въпрос за самите съоръжения, 
които са в относително добро състояние, а за факта, че те са изградени в 
непосредствена близост до жилищните блокове, без да е спазено 
абсолютно никакво отстояние от самите блокове. Можем да си представим 



какво би се случило, ако вещи като саксии и други подобни полетят надолу 
в резултат на природно явление, било в резултат на човешка небрежност. 
Моето питане е апел към администрацията да се направи оглед на място и 
съоръженията да бъдат изместени като се спазва необходимото отстояние. 
Имах възможност физически да посетя само площадката пред блок 13 в 
Чайка. Там се убедих лично, че пречка такова изместване да бъде 
извършено реално няма. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Боев. Г-н Вичев, имате думата, след това г-н 

Григоров, след това д-р Митковски. 
 
Януарий ВИЧЕВ 
Уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги, аз за пореден път ще повдигна 

няколко въпроса, за голямо съжаление все още не получавам на някои от 
тях отговорите. Или пък, най-важното, което е, не само отговорите, но и 
какво се прави по тези въпроси. Първият въпрос е свързан с 23 микро 
район, което все още не се изпълнява решението на Общинския съвет от 
2014 година за изготвянето на този ПУП за озеленяване. Въпросът ми е 
кога най вече ще бъде изготвен този ПУП за озеленяване. Там са наистина, 
гражданите са настръхнали, говорим за презастрояване, очакват това 
решение да бъде изпълнено, все още нищо не се прави по този въпрос. 
Следващият въпрос е свърза с кога ще бъде приета прословутата 
транспортна схема на града. Значи, оправданията с ремонтите на бул. 
Левски са неоснователни според мен, тъй като тази транспортна схема все 
още се бави някъде по администрацията, никой не знае точно как ще 
изглежда тази транспортна схема и от там автоматически не се приемат 
наредбите за преференциалното пътуване. Хората с увреждане и 
инвалидите, съюза на слепите, очакват с нетърпение да се реши този 
въпрос с крайно време с тази наредба да се реши проблема с 
преференциалното пътуване в градския транспорт и непрекъснато се 
оправдаваме, че не е приета наредбата, транспортната схема и се получава 
един омагьосан кръг и накрая никой не може да реши тези въпроси. Затова 
настояваме този въпрос наистина да бъде отговорено и да бъде наистина 
нещо направено по този въпрос, тъй като тази схема транспортна, тя касае 
разбира се и наредбата за преместваемите обекти, стигаме до проблеми с 
малкия бизнес, които ги касае тази схема. И схемата за самите 
преместваеми обекти, няма тази схема, понеже няма наредба и се получава 
параграф 22. И на последно място вече искам да поставя въпроса, аз 
писмено го поставих още в началото на годината. Шеста година вече, 
откакто съм общински съветник, временната комисия и постоянната 
комисия за противодействие на борба против корупцията и корупционните 
практики и нарушенията в Община Варна, не се събира. И не знам защо, 



толкова много сигнали има по медиите, поне да се събере веднъж да се 
види комисията, да се разбере има ли, няма ли основание тези сигнали, да 
се разгледат. Така че въпросът ми е и към г-н Балабанов. Крайно време е 
тази комисия да се събере и разгледа всички въпроси на сдружението на 
Игнат Радинков и другите сигнали, които излиза в средствата за масова 
информация. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Вичев, тъй като отправихте питането към мен, да ви отговоря 

следното. Първо не съм компетентен да свиквам комисията. Второ, 
комисията работи по конкретно отправени до нея сигнали, а не по 
изнесени данни в медиите каквито и да било. Така че, Вие може да 
поискате свикване също така, съответно. Явно не сте го поискал от 
компетентния орган. До мен няма как. Аз не мога да свикам комисия. 
Благодаря. Г-н Григоров, Вие като един бивш председател на комисията 
може да отговорите кой свиква комисията. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
То няма вече такава комисия. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами, Вие я напуснахте. Как да има? Отделен е въпросът, че такава 

комисия на практика няма, защото бе отменен законът и бе приет друг. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Нямаме такава комисия, защото се преборихме вече и край, тя няма 

смисъл да съществува. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тъкмо бяхте тръгнали в правия път и кривнахте. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Не бе, казвам че … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Промениха закона, затова няма. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Да бе, да бе. Не бе, ясно, шегувам се, естествено. Добър ден, г-н 

кмете. Радвам се да Ви видя. Има един въпрос, който е поставен от 
собствениците на магазини и търговски обекти на ул. Хаджи Димитър в 
района зад Трета гимназия. Обезпокоени са от факта, че от общинската 
администрация на Одесос са им казали от тук нататък да си плащат 
наемите за отстъпено тротоарно право или каквото там ще да е месец за 



месец, което в тях поражда въпроса дали се предвиждат в района някакви 
инвестиционни намерения и дали се предвижда премахването на тези 
търговски обекти. Вторият ми въпрос е свързан във връзка с въпрос, два 
въпроса, които съм ги задал на 19.12.2018 г. Те касаят под ЦУМ Варна 
ЕАД, тоест покупката на акциите от г-н Гергов и продължаващия ремонт 
на бул. Васил Левски. Няма да ви отегчавам да ги чета още веднъж. Просто 
моля Ви да ми отговорите на въпроса кога ще ми отговорите на тези два 
въпроса. Ето тук ще Ви ги оставя. Предполагам ще вземете думата, нали, 
да Ви ги оставя тука, защото може да не са стигнали до Вас и затова да не 
сте ми отговорили. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Григоров. Последната заявка от г-н Митковски. 

Заповядайте.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н кмете, колеги. Първо да Ви благодаря за отговорите на 

въпроси, които зададох на сесията февруари месец, за бързия отговор и за 
изчерпателните отговори. Само искам няколко коментара по тях да 
направя. На въпросът ми колко човека реално са заети в обслужването на 
синята зона, която в момента функционира, Вие сте ми отговорили, че са 
заети 26 служители на длъжност инспектор синя зона. Това са реално 
хората, които извършват оперативна дейност на територията на зоната. 
Моето специално становище е, че към момента, още повече пък и лятото 
тези служители ще бъдат недостатъчни и може би, ако останат тази бройка 
да има някакво друго разпределение за обслужване на зоната. Другият 
въпрос, на който сте ми отговорили по отношение на санкционирането на 
неправилното паркиране извън синята зона, наистина се вижда една 
наистина подобрена картина, която в момента в града ни. Особено за 
прословутата ул. „Чаталджа“, но се надявам това от една страна да не е 
кампанийно, съответно общинска полиция и органите на пътна полиция 
към която Вие нямате, разбира се касателство и да помислите вече крайно 
време с разширяването на синята зона за места за паркиране, което така 
или иначе се налага към момента, защото наистина това е удобство за 
хората, които живеят в синята зона и които искат да дойдат за 
краткотрайно паркиране там. Но е неудобство за хора, които работят и 
имат други виждания и задължения, така че те трябва някъде все пак да 
паркират. И нещо, което мисля че г-н Григоров повдигна с предния си 
въпрос. Последният ми въпрос беше по отношение на средствата, 
изразходвани, какво се е случило с тези средства, които получихме в 
крайна сметка за търговско дружество Централен универсален магазин 
Варна АД. Така е записано. И Вие ми отговаряте, че сумата в размер на 
43 206 500 лева е изплатена на „Пълдин турист инвест“ АД. Знаем кои са 



те. И вече Община Варна е стопроцентов собственик на т.н. „дупка“. 
Въпросът е от тук нататък какво е Вашето виждане, на Вашата 
администрация за съдбата на тази дългогодишна язва в центъра на града 
ни. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря д-р Митковски. По отношение на първия въпрос за синята 

зона само ще добавя, че има входирано предложение за разширяване 
състава на структурата при нас, който предстои да разгледаме. Колеги, не 
виждам други заявки за питания. Г-н кмете, заповядайте. Имате думата. 

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

съветници, уважаеми съграждани. Благодаря за конструктивните въпроси. 
В действителност по темата синя зона, тук е и Младен Иванов, който 
малко по-късно най-вероятно ще имате възможност да обсъдите в 
конкретика всички детайли по отношение на разширяването на самата зона 
и естествено структурата на предприятието. По отношение на въпроса за 
район Константиново….а за Константиново, прощавайте, там знаете, че 
многократно кандидатствахме пред междуведомствената комисия. За 
съжаление ни бяха отпуснати 150 хил. лева само. Тези средства са по 
отношение на изграждането на охранителен канал в Константиново. А с 
решение на съвета всъщност в бюджета заложихме два милиона и 
половина за оправяне, естествено на пораженията от настъпилото там 
наводнение и оправяне цялата всъщност улична мрежа в района. Вървят 
процедури по избор на изпълнител. Веднага след това, нали естествено, ще 
влезе техниката, за да оправим инфраструктурата в Константиново. Такъв 
какъвто ангажимент сме поели всички заедно. Така че, там е въпрос просто 
на законови процедури и време. Непосредствено след това стартираме с 
дейностите. По отношение на транспортната схема и на свързаните с това, 
нали, други решения, които трябва да вземе съвета, аз мисля все пак, че с 
пускането на булеварда, ще настъпят доста така преразпределения на 
трафика, които може би е хубаво да огледаме и на следващата сесия 
спокойно вече, мисля че можем да, всички заедно да обсъждаме новата 
транспортна схема и да вземем решение и в тази посока. Още веднъж 
благодаря за конструктивните въпроси. Пожелавам ползотворна работа. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред – предложения 

за решения от ПК „Архитектура” съкратено.   



ІI. 
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места“ относно: 
(1) – одобряване на Подробен устройствен план - План за улична 
регулация на обект: „Реконструкция на ул. „Ал. Рачински“, в участъка 
от бул. „Съборни“ до бул. „Генерал Колев“ по плана на 4-ти подрайон на 
гр. Варна“. 

(2) – разрешаване изработването на Подробен устройствен план - 
Парцеларен план за обект: „Морска част за дострояване на буна 
„Минерален басейн“, крило север „Голям плаж“ и крило юг „Малък 
плаж“ в акваторията на Черно море при кк “Св. Св. Константин и 
Елена“, гр. Варна“. 

(3) – одобряване на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на „Аспарухов парк“, Община Варна. 

(4) – одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване за УПИ V-704 „за курортни сгради и озеленяване“, кв. 2 по 
плана на кк „Златни пясъци“, гр. Варна. 

(5) – одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване за УПИ VІ-710 „за хотел, озеленяване и трафопост“, кв. 37 
по плана на кк „Златни пясъци“, гр. Варна. 

(6) – одобряване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване за УПИ ІХ-228 „за хотелски комплекс“, кв. 36 по плана на кк 
„Златни пясъци“, гр. Варна. 

(7) – одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация 
за УПИ І-26 „за обществено обслужване, учебен център, почивен дом и 
трафопост“, кв. 1 по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна. 
   

Докл.: Димитър Карбов – Председател на ПК „ АСУОРТОНМ“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте г-н Карбов. Имате думата. Като, с уточнението, че точка 

3 отпадна от дневния ред. 
 
Димитър КАРБОВ 
Благодаря Ви, уважаеми г-н председател. Проекти за решения, които 

са одобрени от комисията по архитектура. Първото решение – на 
основание чл. 21….. 

 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Извинявам се, че Ви прекъсвам. Само относното прочетете, без 

целия текст на решение. Не е необходимо, така или иначе сме приели тези 
процедурни правила. И само където има допълнения. 

 
Димитър КАРБОВ 
Така. На основание чл. 60….така, така, така…ами да решенията.. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само относното. Одобряване на ПУП – План за улична регулация на 

„Рачински“, „Съборни“, „Ген. Колев“. Това е относното. Ето тука горе. И 
плюс допълнението, което е било извън комисията. На комисията са 
изчетени проектите за решенията, не е необходимо. 

 
Димитър КАРБОВ 
Разбрах. Благодаря за уточнението. Извинявам се за това. Първа 

точка -  одобряване на Подробен устройствен план - План за улична 
регулация на обект: „Реконструкция на ул. „Ал. Рачински“, в участъка от 
бул. „Съборни“ до бул. „Генерал Колев“ по плана на 4-ти подрайон на гр. 
Варна“. Решението е взето с 10 гласа „за”, „против” – 0, „въздържали се” – 
0. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Като има допълнение към него. Само да помоля да изчетете 

допълнението към него. 
 
Димитър КАРБОВ 
Допълнението, да. Благодаря Ви наистина за допълнението, защото е 

важно. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, чл. 21, ал. 8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет 
– Варна допуска предварително изпълнение на решението, поради защита 
на важни обществени интереси, а именно – обектът е от първостепенно 
значение за Община Варна, включен е в „Годишната програма за 
управление и разпореждане с общински имоти през 2019 г.“, приета с 
решение № 1500-2(37)/30.01.2019 г. и отчитайки обществената значимост 
на плана, с цел ускоряване на сроковете за реализирането на дейностите за 
изграждане на пътната и техническата инфраструктура в територията, 
попадаща в обхвата на плана, в обществена полза. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения. Ако няма режим на гласуване. 
 
 



Димитър КАРБОВ 
Някой си го забрави. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Въпросите на г-н Григоров. 
 
Димитър КАРБОВ 
Еми, ей тука ще ги сложа от долу, да си ги вземе после, ако му 

трябват. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

 
Р Е Ш Е Н И Я:  

1562-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 
134, ал. 2, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за устройство на територията и 
по доклад от кмета на Община Варна с рег. № АУ106172ВН-
006ВН/01.03.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен 
устройствен план - План за улична регулация на обект: „Реконструкция 
на ул. „Ал. Рачински“, в участъка от бул. „Съборни“ до бул. „Генерал 
Колев“ по плана на 4-ти подрайон на гр. Варна“, представляващ 
изменение на Заповед № 244/06.01.1959 г. на Министерство на 
комуналното стопанство, благоустройство и пътища, при съобразяване със 
Заповед № Г-91/28.02.2007 г. на Зам.-кмет на Община Варна и Заповед № 
Г-430/17.12.2008 г. на Зам.-кмет на Община Варна. 

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

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, чл. 21, ал. 8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет 
– Варна допуска предварително изпълнение на решението, поради защита 
на важни обществени интереси, а именно – обектът е от първостепенно 
значение за Община Варна, включен е в „Годишната програма за 
управление и разпореждане с общински имоти през 2019 г.“, приета с 
решение № 1500-2(37)/30.01.2019 г. и отчитайки обществената значимост 
на плана, с цел ускоряване на сроковете за реализирането на дейностите за 
изграждане на пътната и техническата инфраструктура в територията, 
попадаща в обхвата на плана, в обществена полза. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 



Димитър КАРБОВ 
Така, второто предложение за  разрешаване изработването на 

Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект: „Морска част за 
дострояване на буна „Минерален басейн“, крило север „Голям плаж“ и 
крило юг „Малък плаж“ в акваторията на Черно море при кк “Св. Св. 
Константин и Елена“, гр. Варна“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма такива. Режим на гласуване. 
 
1563-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 110, т. 5, чл. 124а, ал. 1 и 
ал. 5, както и чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № АГУП18001742ВН-
002ВН/26.03.2019 г., Общински съвет – Варна разрешава: 

1. Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за 
обект: „Морска част за дострояване на буна „Минерален басейн“, крило 
север „Голям плаж“ и крило юг „Малък плаж“ в акваторията на Черно 
море при кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна“. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Карбов, заповядайте. 
 
Димитър КАРБОВ 
Така, третото казахме, че го прескачаме, защото е отпаднало. И 

четвъртото одобряване на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на „Аспарухов парк“, Община Варна. Решение 
взето единодушно от комисията по архитектура. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги, за мнения и съображения. 
 
Димитър КАРБОВ 
Четири. За „Аспарухов парк“. 
 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
До момента няма заявки от страна на колеги, от страна на гости. 

Заповядайте. А, г-н Вичев, първо, извинявам се. Извинявам се. Не видях. 
Правете заявките през таблетите. 

 
Януарий ВИЧЕВ 
Понеже там се заприказвахме за комисията за корупция. Та въпросът 

ми е какви гаранции ще даде, примерно, главния архитект като се приеме 
този план, че наистина няма да има никакво застрояване. Защото това е 
най-големия въпрос. Тъй като…защото много често виждаме и в ПУП-ове, 
приемат се, обаче така е направено после, че под далновидната идея, че се 
приема един хубав проект, се прокарват такива решения, които после са 
неприемливи за гражданите и много трудно това може да се разбере от 
обикновения човек. Нека да каже главния архитект точно какви гаранции 
ще даде, за да няма презастрояване в тия паркове. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Вичев, да това щях да кажа и аз д-р Станев ще допълня и аз, че 

законът дава гаранция, а не главния архитект. Въпреки това, ако желаете, 
г-н Бузев, да дадете конкретна лична гаранция, заповядайте. Г-н Атанасов 
се ангажира гаранционната карта да издаде. 

 
Виктор БУЗЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, скъпи колеги. Както д-р Станев каза – законът е гаранция. В 
членовете, където се коментира възможното застрояване в зелените 
системи в парковете с публичен характер се коментират единствено 
съоръжения, постройки, които са свързани с прякото функциониране на 
парка – поддръжка най-общо казано. Поддръжката на парка. Естествено, 
ако се вземе такова решение за в бъдеще за одобряване на схема за 
преместваеми обекти, свързани с търговия на вода, пуканки. Тези, които 
бяха в Морската градина, ако такова нещо се подкрепи, това е 
единственото, което може да се случи в парка. Аз смятам, че устойчивата 
линия, която прие администрацията и разчисти Морската градина във 
Варна, мисля че всички подкрепят това, че Морската градина в крайна 
сметка не е бит пазар, каквото беше преди определен брой години. Така че 
смятам, че гаранция лична, ако нещо имате предвид по конкретно – клетва 
или нещо друго. Смятам, че излишно се провокират такива и се наслагват 
такива мнения, че нещо тайно се прави. Напротив това е близо 22 годишна 
процедура, която вие сте свидетели във времето и наистина искам само да 
коментирам, че за да запазим наистина тази територия, трябва да приемем 
този подробен устройствен план, който е с устройствена зона ЗП. Това са 
паркове и градини за широко обществено ползване. След което в най-



кратки срокове да поведем, както сме говорили с инициативния комитет 
съвместна кампания по изработване на задание, което да направи парка 
уникален със собствена и характерна визия и по възможност най-бързо да 
го изпълним, за да приложим мероприятието, което е предвидено с 
устройствения план. Да го реализираме, което може да прекъсне 
абсолютно всякакви претенции, които могат да се появят – реституционни 
или каквито и да било други и тази територия всъщност да бъде съхранена 
по този начин. Това мога да кажа за момента. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Бузев. Заповядайте. За протокола да помоля да се 

представите на микрофон. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
За протокола – Мартин Златев – член на инициативния комитет 

„Аспарухово“. Уважаеми господа общински съветници. От името на 
инициативния комитет желаем да прекратите разглеждането на тази точка 
за приемането, одобряването на проект за подробен устройствен план - 
План за регулация и застрояване на „Аспарухов парк“, Община Варна. 
Мотиви – както каза г-н Бузев, проектът е бавен 20 години. Внесен е за 
приемане от вас с много нарушения на ЗУТ и ОУП, което е видно от 
сигналите и възраженията на различни организации, които са входирани. 
Ние гражданите сами се организирахме и проведохме обществена 
дискусия по въпросите за парка, поради това че обществено обсъждане, 
което е по закон не е било проведено. Залата в „Аспарухово“ се събраха 
над 150 граждани, изразявайки своите виждания за парка. След направен 
протокол и взети под внимание изказвания на гражданите инициативен 
комитет „Аспарухово“ внесе предложение до комисията по архитектура. 
Как така нито едно от тези 10 предложения не беше взето предвид? Как 
така общински съветници, заедно с тези от „Аспарухово“ претупаха 
обсъждането и не видяха видимите с просто око нарушения? Първият ми 
въпрос към вносителя е, защо приемаме проект, който още със самото 
заглавие е в нарушение със ЗУТ? Заглавието трябва да бъде подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване за парк в скоби 
„Аспарухов парк – Варна“. Тъй като в момента приемаме един план за 
някакво наименование „Аспарухов парк“, но не точно конкретно за парк. 
Ние желаем това да бъде упоменато, което дава максимална защита срещу 
посегателства върху територията на парка. Второ, кой реши да се създават 
УПИ-та за атракционни зона ЗП, че параметрите там дават възможност за 
застрояване. Бих желал главния архитект да обясни какво точно означава 
0.06 кинт, при плътност единица върху 45 декара. 46 декара е единият от 
поземлените имоти. Ние искахме всички имоти да бъдат за парк, а вече в 
паркоустройствената схема и преместваемите обекти да бъде определено 



кое къде да бъде поставено. Кой иска да се възстанови една 
несъществуваща сграда, т.нар. бивш детски свят, в нарушение на ЗУТ, при 
положение, че тази сграда фактически не съществува. Няма така както се 
каза, че имало повдигнати основи, останали след наводнението. Тази 
сграда не съществува, тъй като тя беше на 50 см. под нивото на самия парк 
и това също е нарушение. И последно, кой разреши проектирането на 1000 
паркоместа покрай плажа, така че да ограничи напълно възможността за 
спокойна разходка около плажната ивица без шум и мирис на изгорели 
газове. Гражданите са предложили свиването на местата до Т-образното 
кръстовище, но никой отново не ги чу. Има и още предложения, както за 
рибарското селище и други, които, но тези, мисля че са най-важните. За 
нас този проект не отговаря на желанията на жителите на „Аспарухово“, 
има привкус на престъпен и желаем да се проведат всички обсъждания по 
закон, преди да бъде предложен отново за приемане. Ако бъде приет в този 
вид, ние ще организираме референдум, за да могат жителите на района да 
си кажат мнението за толкова важен за техния живот проект. Имат право 
на това. Общинските съветници са преходни, а паркът е история и място за 
отдих на всички жители. И за последно, господа общински съветници, 
избрани от район „Аспарухово“, вие оставате отговорни за това, което ще 
се случи с парка за три до пет години. Не го приемайте, за да запазите и 
малкото уважение, което е останало към институцията Общински съвет – 
Варна. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Златев. Изслушахме внимателно Вашето 

изложение под формата на въпроси и мотиви. Д-р Станев има заявка за 
изказване, след това заявка от г-н Карбов. 

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, гости. Двадесетте 

години на миналия век, един от хората, които са въвели социалната 
демокрация в България и социалната политика и автор на първия социален 
закон е написал една книга. Нейното заглавие е „Защо ме изкушавате 
лицемери“. Аз ще кажа моето лично мнение. Перфектен е планът за парка. 
По принцип може да се намери кусур за всичко. И най-лицемерно, вече 
стана няколко месеца, а тайно, сега публично, а тайно и непублично ми се 
предлагат тези върху кусури на проекта. Най-сериозната теза, която ме 
впечатлява, това е необосновано предположение за извършване на 
нарушения, а преди малко чух и думата престъпление. Бях чувал за 
обосновани предположения, сега чувам и за необосновани. Но ще кажа и 
аз като човек, който живее в Гюндуза. Аз съм „за“ този парк и съм от 
„Аспарухово“ и хората, които стоят зад мен в „Аспарухово“ също са „за“ 
този парк. И тука има доста съветници от „Аспарухово“ и те са за и хората, 



които стоят зад тях. Но ние не сблъскваме две групи хора. Сблъскваме две 
тези. Едната е да има парк, другата е да няма парк. Аз съм за това да има 
парк. Много внимателно прочетох всичките неща, които говорихме на 
общественото, тъй нареченото обществено обсъждане и много внимателно 
слушах и на комисии нещата, които се говориха. Нямате си представа на 
обсъждането, което аз организирах с хора от „Аспарухово“, щяха да ме 
изядат за паркоместата, че са малко. Умряха от смях с претенцията за 
името. Ето, и аз ще ви кажа инициативен комитет“ Гюндуза“ предлага 
парка да се казва „Варна юг“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Гюндуза направо. 
 
Янко СТАНЕВ 
Не, Гюндуза е далеч. Кви са тия, какво…вързвате ни на флюнги ли? 

Затова приключвам. Бях си подготвил много дълга реч, конкретна. 
Приключвам с това. Не само ще гласувам за парка. На всяко предизборно 
мероприятие, ще дойда да обяснявам на хората, че съм за това да има парк, 
а вие сте за това да няма парк. Не ми лицемерничете. Не ми говорете, че 
искате нещо като постоянно го спирате и го забавяте. 20 години няма парк. 
Нищо не искате. Искате да няма, не знам кога искате да се прави и как да 
се прави. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-н Карбов. Господа нямате думата в момента. Ще ви дам 

възможност, ако желаете след малко. Г-н Карбов.  
 
Димитър КАРБОВ 
Благодаря уважаеми г-н председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така от столовете много е лесно. След това г-жа Гърдева. 

Заповядайте. 
 
Димитър КАРБОВ 
Аз искам да възразя от внушенията, които се опитва г-н Златев да 

прави тук. Може би търси аудитория, търси медийно внимание, защото 
този камък, който го хвърли е и в моята градина, в качеството на 
председател на ресорната комисия. Мисля че ви дадохме достатъчно 
възможности в комисията, когато разглеждахме, не веднъж, темата за 
„Аспаруховия парк“ да се включите, да участвате в дебата. И мисля че до 
последно Вие бяхте на наша страна. Като казвам на наша страна от гледна 
точка на решението, което беше взето нееднократно и което беше с пълно 



единодушие. Аз тогава не усетих някаква, най-малко причина за съмнение 
за порочност едва ли не в решението, което взема комисията по 
архитектура. Още повече и при наличието на г-н Бузев като част от 
комисията, в качеството му на главен архитект на Варна. Мисля че 
неизяснените неща, които бяха възникнали и въпросите, които будеха доза 
съмнение, бяха изчистени до минимум. И сега недоумявам от това как 
веднъж се появявате тук, заставате, търсите микрофон и искате да 
излезете, да прихванете вниманието, да попаднете във фокуса на медиите и 
може би тук на аудиторията, която е присъстваща от гости. Не знам за 
какво го правите. В крайна сметка ние всички тук, в качеството на 
общински съветници, сме посочени от хората на нашия град, избрани сме, 
за да защитаваме интересите не само на гражданите, но и на града като 
цяло. И пак казвам, аз не мога да приема едно обвинение в едва ли не в 
това, че Общинският съвет работи срещу града и срещу гражданите. 
Благодаря ви за вниманието. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-жо Гърдева, заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, аз чух преди малко 

думата престъпно. За мен е престъпно да се създават фалшиви новини и да 
се правят фалшиви внушения. За мен е престъпно да се лъжат възрастните 
хора, обикаляйки по пенсионерските клубове, да се разказва, че районът на 
„Аспаруховия парк“ ще бъде застроен. Ето, това е престъпно. Да лъжеш 
възрастни хора. Да лъжеш млади хора. Да не даваш възможност на 
майките с децата да ползват парка. Колко хубаво стана във „Възраждане“, 
колко хубаво стана в „Младост“. Във „Владиславово“ също има парк, 
който се разширява. Гражданите на „Аспарухово“ да не са трето качество? 
И те имат нужда от парк. Имат нужда от един наистина хубав парк. Да 
разбирам, на някой хора не им е изгодно да се случват нещата и затова 
ходят да лъжат бабите и дядовците по клубовете, че там щяло да се прави 
високо строителство. Само че нашата отговорност като съветници е да 
позволим да се изпълни това, което предлага администрацията и това, 
което кметът, г-н Портних и неговия екип са подготвили. И то е за благото 
на гражданите на „Аспарухово“. Всичко останало са дребни политически 
лъжи в предизборно време. Само че от това ще страдат гражданите на този 
район, а и гражданите на цяла Варна, защото на мен също ми е приятно да 
си разходя внуците и да отида до „Аспарухово“. Така че недейте да 
правите подобни внушения, защото това е престъплението, а не 
решението, което ще вземем ние.  

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-жо Гърдева. Други заявки от страна на колеги 

съветници има ли? Не виждам. Заповядайте, представете се на микрофона. 
 
Свилен СТОЙЧЕВ 
Свилен Стойчев – гражданско сдружение „Варна диша“. Уважаеми 

дами и господа общински съветници, уважаеми граждани. Че „Аспарухов 
парк“ е важен за цяла Варна две мнения по въпроса няма. Дали този точно 
план е добър е субективно мнение. Обаче има няколко неща, които са 
важни и не можем да ги избегнем, независимо дали ни харесва или не. А 
това е, че този ПУП се процедира не съвсем законосъобразно. Какво имам 
предвид? Някой неща по процедурата г-н Златев ги отбеляза. Освен това 
искам да отбележа само още един момент. В близост до парка, на самия 
плаж, имаше открито растение от защитен вид. Това стана през 2016 г. 
Този ПУП се процедира с решение на РИОСВ, че няма нужда от 
екологична оценка от 2015 г. Това е повод за обжалване. И ви обещавам, 
съжалявам, но няма как да приемем това нещо и ако процедирате този 
план, ние ще го обжалваме и влизаме в процедирано обжалване с години. 
Предупреждавам. Съжалявам, това е положението.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Няма нужда да обещавате. Това е Ваше право. 
 
Свилен СТОЙЧЕВ 
Защо не процедирате както трябва, както е приета по закон 

процедурата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не диалогов режим. 
 
Свилен СТОЙЧЕВ 
Това искаме. Законно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Без диалогов режим. Без диалогов режим, много моля. Давам 

възможност на всеки да се изкаже. Диалогов режим – не. Дали някой ще 
обжалва или не, разбира се, пак казвам това е право на всеки един, който 
има правен интерес за това, обаче. Други заявки за изказване? Г-н Бузев, 
заповядайте. 

 
Виктор БУЗЕВ 
Благодаря, г-н председател, г-н кмет. Понеже се коментира моето 

име, затова исках да взема отношение. С господата от инициативния 



комитет, тръгвам отзад напред точките, бяха направили собствено 
проучване по думите на „Варна диша“ в издирване на това цвете и 
колегата не го е намерил. Аз, аз, не, не, аз искам да кажа друго, понеже аз 
бях на това обсъждане и искам да кажа, че атракционите, което са 
притеснени от инициативен комитет „Аспарухово“, УПИ-та за атракциони. 
Да, аз съм убеден, твърдо убеден, световния опит показва, че в парковете 
са едни от най-интересните атракциони, съоръжения, които привличат 
гости на парка, деца. Какво по-хубаво един парк да е пълен с щастливи 
деца? Видовете атракциони, защото това се спекулира, че едва ли не ще 
построим там, не знам какво ще построим. Те не са атракциони. Има 
инициатива. Ето, ще ви дам представа, един пример за атракцион, който 
ще реализираме там, ако бъде подкрепен естествено от вас, когато 
коментираме проекта за подробен устройствен план. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Станев, ще Ви дам възможност… 
 
Виктор БУЗЕВ 
Много ще се радвам, д-р Станев да обсъждаме видове атракциони. 

Така, Икономически университет Варна пое една изключително интересна 
инициатива с входирано заявление в Община Варна за изграждане на, не 
изграждане, създаване на студентска гора. Такова нещо в Източна Европа, 
проверявах – няма. Варна е университетски град и с много университети на 
глава от населението. На първо място сме в страната. И защо да не дадем 
пример за цялата страна и да не създадем наистина една наистина 
студентска гора. Всеки випуска да засажда ценен вид, идентичен за 
неговото учебно заведение. Това атракцион ли е? За мен е атракцион. И в 
него никъде не чух за тухли, бетон и каквото там друго вашите сънища ви 
плашат. Това е вид атракцион. На самото обсъждане, те могат да 
потвърдят. Една дама коментира за това цвете. Аз искам да има такова. 
Уникален вид, защитен, единствен в България. Един алпинеум, какъвто е 
алпинеум в Морската градина, измислен от Новак. Атракцион ли е? 
Атракцион е. Защо да не направим биотопен атракцион, примерно с най-
защитеното и липсващо, единствено цвете на планетата Земя. Дайте ще 
работим в тази посока. Също е атракция, също ще привлича туристи. Пак 
не чух никъде тухли и бетони. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Станев…. 
 
Виктор БУЗЕВ 
Така, по отношение само и завършвам, за да не ви отвличам 

вниманието – за детски свят. Да, аз искам да има детски свят, г-н Златев. 



Аз искам детски свят. Вие поставихте въпроса кой. Аз искам да има детски 
свят и децата да общуват помежду си, да имат среда за развитие и 
контакти, защото това, което технологиите им представят само се 
дистанцират едно от друго. Трябва да създаваме точно среда за контакти и 
общуване на децата помежду си. И ще има детски свят, а това, че то 
нямало физически, физически няма стените и дограмите, които бяха на 
това. Но иначе, основите, фундаментите си стоят. Довеждаща 
инфраструктура стои. И канал, и вода и захранване, които са подземни. И 
защо да не ги ползваме, когато те вече са проведени до там. А примерно 
ще си сложим сцената някъде, където много ни харесва и ще започнем да 
копаем парка, за да прокараме тръби до там. Затова съм искал да е там. 
Защото е на едно място, което е експлоатирано с обществено полезна 
функция през цялото време и просто грешка на растежа е изчезването му. 
Вие защо не съхранихте това място като активен аспаруховец, а оставихте 
то да бъде разграбено? Питам аз. Благодаря ви на всички, които ще 
подкрепят този проект, защото аз лично нямам спомен в близко време парк 
от такова значение да бъде подкрепян и въобще да се е създавал. Така че 
благодаря на всеки, които ще подкрепи този проект. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Бузев. За съжаление Вашата част от изказването 

няма да се види във фейсбук на живо, защото спряха излъчването, ама … 
Г-н кмете, заповядайте. Последна заявка за изказване – г-н кмета, след 
което колеги преминаваме към гласуване по същество. 

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

съветници, уважаеми съграждани. Ще взема отношение по темата, защото 
считам, че тя е изключително важна и това е елемент от последователната 
ни политика за развитие на район „Аспарухово“. Такъв ангажимент, 
какъвто всички заедно сме поели във времето и мисля, че всеки един от нас 
може да се гордее с това, което до момента се реализирало и с това, което 
всъщност, нали предстои да направим. Дълго време район „Аспарухово“ 
беше пренебрегван по ред причини, назад във времето говоря. Нашият 
ясен ангажимент беше всъщност това да се превърне в един от най-
уредените райони на града ни, с ясното съзнание, че Варна се разраства в 
южна посока и тези огромни инвестиции, които се случват в момента в 
район „Аспарухово“ са не само за района към днешна дата и в една 
перспектива. И считам, че с инвестициите, с проектите, които реализираме, 
наистина всеки един от нас вижда реално преобразяването на района. 
Помня, когато в началото анонсирахме проектите ни какво недоверие 
имаше всъщност в хората там. Не че не харесваха проектите, а просто не 
си представяха, че това може наистина, реално, някога да се случи. Факт е 



обаче, че в последните две години, ние изключително последователно 
изпълняваме това, което сме обещали на аспаруховци. Като започнем – 
охранителните канали, които нали безусловно са изключително важни са 
сигурността на района. Помните по фонд „Солидарност“ близо 20 
милиона, за да се реши този, нали от първостепенна важност въпрос. От 
там нататък ние направихме обновяване на всички основни пътни артерии. 
„Първи май“ – цялостна рехабилитация, „Мара Тасева“ разширяване 
габарита, нали с две платна. Приключваме с ремонта на „Народни 
будители“. Направихме свръзката канал-море. Създадохме една прекрасна 
зона за отдих, за спорт, за детски забавления. Тази теза ще продължим, 
нали живот и здраве всички заедно вече и в западна посока, по 
протежението на канала, защото ще се превърне в една прекрасна зона за 
рекреация, за  отдих за спорт, за каквото нали хората си го припознаят в 
действителност. Продължаваме с поетите ангажименти. Днес дойде 
писмото от фонда на фондовете. Знаете, че ползваме този инструмент за 
изграждането на рибарското пристанище. С това писмо всъщност днес или 
технически утре да кажем, ще можем да подпишем и договора за 
изграждане на рибарското пристанище, като се надявам съвсем скоро 
ефективно това изграждане да стартира. Съвсем скоро – в рамките на 
месец, месец и половина. Парка в „Аспарухово“ – това е една уникална 
природна даденост, която района има. Невероятната зелена ивица, 
граничеща с широка плажна ивица. Аз мисля, че с този ПУП всъщност, 
ние първо казваме, че това е парк, защото до момента това не е парк. И 
второ, това ще се превърне във втората Морска градина на Варна и точно 
това са предвижданията на ПУП-а. И за да няма спекулации за каквото и да 
било, вие виждате, че там параметрите за застрояване, нали са, не знам как 
да ги нарека – минимални не, ами 1 %. Тоест, това представете си го 
съвсем образно, нали, че това са санитарни възли, каквито трябва да има в 
един парк, места, дето майките, които си разхождат дечицата из парка да 
могат да сменят памперсите. Нали, подобна инфраструктура. Слушам 
какви ли не спекулации. Хотели ще сме щели да строим там, не знам какви 
работи, нали. Прощавайте, само че, нали аз много уважавам, много 
уважавам активната гражданска позиция на някои хора, но за съжаление, 
нали, във всеки един от тези проекти, които заедно сме реализирали до 
момента и които продължаваме да реализираме, нали, същите тези активни 
хора се опитват на терен, на място да внушават едни лъжи и неистини на 
хората от „Аспарухово“, които аз, считам че хората сами виждат в хода на 
реализацията на проектите, че са абсолютни спекулации, както се случва и 
в момента. Но вече квалификациите за престъпни някакви действия и т.н, 
нали аз честно ви казвам – ми идва малко в повече. Особено, когато идват 
от хора, които реално нищо не са направили за района, освен че са 
изградили по някоя друга незаконна мрежа, нали. Считам че, това което 
правим всички заедно за район „Аспарухово“ е изключително важно. 



Считам, че това дава една друга перспектива за развитие на района. И 
считам, че този парк всъщност ще е от значение не само за района, а за 
цяла Варна и за всички варненци, така че искрено се надявам Общинският 
съвет всъщност да подкрепи това начинание и живот и здраве да можем да 
пристъпим към техническата фаза на проектиране на парка, а именно – 
алеи, осветление, пейки, зони за спорт, зони за детски забавления и 
никакви други неща, които се разказват, нали, като една лъжа на хората в 
района. Този парк, този парк ще даде наистина нова перспектива за 
развитието на район „Аспарухово“ и вярвам, че всички заедно ще успеем 
да го реализираме. Благодаря ви и конструктивна работа пожелавам. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н кмета. Уважаеми колеги, преминаваме към 

гласуване по същество на предложението, което беше изчетено от г-н 
Карбов. Режим на гласуване. 

 
1564-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 
1 и ал. 7, чл. 62, ал. 9, чл. 129, ал. 1 и във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 5 и т. 8 
от Закона за устройство на територията и § 57, ал. 1 от Преходни и 
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г.), 
Протокол № 30/07.08.2018 г. на ЕСУТ - Община Варна и по доклад от 
кмета на Община Варна с рег. № РД18024628ВН/28.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване на „Аспарухов парк“, Община Варна и улична регулация 
между о.т. 35, о.т. 34, о.т. 33, о.т. 32, о.т. 31, о.т. 30, о.т. 25, о.т. 26, о.т. 27, 
о.т. 28, о.т. 29, о.т. 549, о.т. 24, о.т. 23, о.т. 22 и о.т. 1. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 1; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
За протокола – Мартин Андонов, Димитър Колев – „за“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря ви, г-н Карбов, заповядайте. 
 
Димитър КАРБОВ 
Благодаря Ви, уважаеми г-н председател. Петото предложение е за 

одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване за УПИ V-704 „за курортни сгради и озеленяване“, кв. 2 по 
плана на кк „Златни пясъци“, гр. Варна. Отново решение взето 
единодушно от членовете на комисията по архитектура. 



 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуване. Парк ще има. Гюндуза. 
 
1565-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, Заповед № 624/11.10.2013 г. на кмета на 
Община Варна за допускане изработване на проект за изменение на ПУП 
на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6, 
представена скица по чл. 135, ал. 2, при условията на чл. 96, ал. 3 от Закона 
за устройство на територията, като се има предвид решение по т. 5, 
Протокол № 11/31.03. – 01.04.2015 г. на ЕСУТ при Община Варна, 
административна преписка с peг. № АУ152746ВН/20.01.2014 г. и по доклад 
от кмета на Община Варна с рег. № РД19006830ВН/11.04.2019 г., 
Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – План за 
регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот V-704 „за курортни 
сгради и озеленяване“, кв. 2, по плана на кк „Златни пясъци“, гр. Варна. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 17, предложението се приема.* 
 
За протокола – Николай Малев, Мартин Андонов, Димитър Колев, 

Любомир Роев – „за“ 
 
Янко СТАНЕВ 
Има ли някой против изобщо? Къде отидоха лицемерите? 
 
Димитър КАРБОВ 
Да пият кафе. 
 
Янко СТАНЕВ 
Така ме е яд постоянно става. 
 
Димитър КАРБОВ 
Мога ли да продължа, уважаеми г-н председател? 
 
Янко СТАНЕВ 
Ами развълнувам съм. Заповядайте. 
 



Димитър КАРБОВ 
Благодаря. Шестото предложение, колеги е  одобряване на Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ VІ-710 „за 
хотел, озеленяване и трафопост“, кв. 37 по плана на кк „Златни пясъци“, 
гр. Варна. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря, уважаеми г-н Карбов. Мнения и съображения? Гласуване. 
 
1566-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, Заповед № 320/17.08.2018 г. на Главен 
архитект на Община Варна за допускане изработване на проект за 
изменение на ПУП на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 
6, представена скица по чл. 135, ал. 2 от Закона за устройство на 
територията, като се имат предвид решение по т. 2 на Протокол № 
38/23.10.2018 г. на ЕСУТ при Община Варна, административна преписка с 
peг. № АУ091607ВН/13.09.2018 г. и по доклад от кмета на Община Варна с 
рег. № РД19006872ВН/15.04.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за 
урегулиран поземлен имот VI-710 „за хотел, озеленяване и трафопост“, кв. 
37 по плана на кк „Златни пясъци“, гр. Варна, представляващ изменение на 
ПУП-ПРЗ, одобрен със заповед Г-118/04.12.1998 г. на кмета на Община 
Варна и Заповед № РД-02-14-513/25.09.2003 г. на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Янко СТАНЕВ 
Заповядайте, уважаеми г-н Карбов. 
 
Димитър КАРБОВ 
Преди да изчета седмото предложение, искам да направя едно 

уточнение за колегите общински съветници, членове на комисията по 
архитектура, тъй като е свързано и с решение, което взехме и то именно по 
тази точка. Да, потвърждавам, че към този момент е входирано в 
деловодството на Общинския съвет, което е даже пред мен, ето го, тази 
непълнота, която следваше да бъде отстранена и която, разбира се взехме с 



решение единодушно. Така че зачитам решението - одобряване на 
Подробен устройствен план - План за застрояване за УПИ ІХ-228 „за 
хотелски комплекс“, кв. 36 по плана на кк „Златни пясъци“, гр. Варна. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря, г-н Карбов. Колеги, мнения и съображения? Няма. 

Гласуване. Със „за“ 
 
1567-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, Заповед № 478/11.08.2014 г. на Главен 
архитект на Община Варна за допускане изработване на проект за 
изменение на ПУП на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, 
т.6, представена скица по чл. 135, ал. 2, при условията на чл. 103, ал. 6 от 
Закона за устройство на територията, като се имат предвид решение по т. 
1, Протокол № 28/30.09 - 01.10.2014 г. на ЕСУТ при Община Варна, 
административна преписка с peг. № АУ202141ВН/31.05.2014 г. и по доклад 
от кмета на Община Варна с рег. № АУ232215ВН-009ВН/17.04.2019 г., 
Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план - План за 
застрояване за урегулиран поземлен имот IX-228 „за хотелски комплекс“, 
кв. 36 по плана на кк „Златни пясъци“, гр. Варна, представляващ 
изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със заповед № РД-02-14-513/25.09.2003 г. 
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Янко СТАНЕВ 
Г-н Карбов, заповядайте. 
 
Димитър КАРБОВ 
И последно докладвам осмото решение на комисията по 

архитектура, а то е одобряване на Подробен устройствен план - План за 
регулация за УПИ І-26 „за обществено обслужване, учебен център, 
почивен дом и трафопост“, кв. 1 по плана на кк „Св. Св. Константин и 
Елена“, гр. Варна. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Мнения и съображения? Гласуване. 



1568-2. На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 129 ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, Заповед № 186/03.05.2018  г. на Главен 
архитект на Община Варна, за изработването на проект за изменение на 
ПУП - ПРЗ за УПИ І-26 „за почивен дом и трафопост“ в кв. 1 по плана на 
кк „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна и изготвена Заповед № 
421/24.10.2018 г. на Главен архитект на Община Варна, с която на 
основание чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуален кодекс е 
допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 
186/03.05.2018 г., като на ред 14-вместо текста: „Подробен устройствен 
план - План за регулация и застрояване“ да се чете: „Подробен устройствен 
план - План за регулация“, на основание чл. 135, ал.3, представена скица на 
основание чл. 135, ал. 2, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за 
устройство на територията, като се имат предвид решение по т. 12 от 
Протокол № 4/29.01.2019 г. на ЕСУТ при Община Варна, административна 
преписка по заявление с рег. № АУ034154ВН/10.04.2018 г. от Висш 
съдебен съвет на Република България и доклад от кмета на Община Варна 
с рег. № АУ034154ВН-002ВН/17.04.2019 г., Общински съвет – Варна 
одобрява Подробен устройствен план - План за регулация за урегулиран 
поземлен имот І-26 „за обществено обслужване, учебен център, почивен 
дом и трафопост“ в кв. 1 по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. 
Варна, представляващ изменение на Подробен устройствен план, одобрен 
със Заповед № РД-02-15-90/12.10.2017г. на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Димитър КАРБОВ 
Благодаря за вниманието. 
 
Янко СТАНЕВ 
И аз благодаря на г-н Карбов. ПК „Култура и духовно развитие“. 
 
Преминаваме към трета точка от дневния ред.  



III. 
 

По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Култура и духовно развитие“ относно: 
(1) – именуване на улици, находящи се в со „Манастирски рид, 

Бялата чешма и Дъбравата“, район „Приморски“, Община Варна. 
   

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

Янко СТАНЕВ 
Да се развием малко и духовно. Г-жа Димова, заповядайте.  
 
Даниела ДИМОВА 
Колеги, проект за решение – на 39-то заседание на Общински съвет – 

Варна от ПК “Култура и духовно развитие“ относно именуване на улици, 
находящи се в со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, район 
„Приморски“, Община Варна. ПК “Култура и духовно развитие“ дава 
положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря, г-жа Димова. Второто къде е? Или второто отделно? 
 
Даниела ДИМОВА 
Не, това е. те са две улици. Така, имената на улиците са, първата е от 

осева точка 833-834, включително до 858 с наименование „Проф. д-р Хари 
Капонов“. А втората е от осеви точки 836 до 937 с наименованието „Д-р 
Исак Яков“. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Колеги, гласувайте. Тука има няколко човека, Митковски 

тук ли е? И аз, дето са ни даскали. Няма как. Ние сме първи агитатори. 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1569-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Петя 
Проданова – кмет на район „Приморски“ с рег. № ОС18000004ВН-001ВН-
002ПР-002ВН/01.02.2019 г., Общински съвет – Варна именува улица от о.т. 
833, 834, 835, 836, 837 до о.т. 858, находяща се в со „Манастирски рид, 



Бялата чешма и Дъбравата“, район „Приморски“, Община Варна с 
наименованието „Проф. д-р Хари Капонов“. 

 
 

1570-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Петя 
Проданова – кмет на район „Приморски“ с рег. № ОС18000004ВН-001ВН-
002ПР-002ВН/01.02.2019 г., Общински съвет – Варна именува улица от о.т.  
836, 966, 965, 964, 963, 962, 862, 962, 961, 960, 959, 958, 957, 968, 969, 970, 
957, 956, 948, 947, 946, 945, 944 до о.т. 937, находяща се в со „Манастирски 
рид, Бялата чешма и Дъбравата“, район „Приморски“, Община Варна с 
наименованието „Д-р Исак Яков“. 
 

Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 13; предложението се приема*. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря, г-жа Димова. Г-н Славов, заповядайте. 
 
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред.  



IV. 
 
По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Наука и образование“ относно: 
(1) – приемане на нова Система от правила за електронен прием в 

първи клас в общинските училища на територията на Община Варна.  
 

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

Славчо СЛАВОВ 
Уважаеми г-н председател, комисията по наука и образование 

относно приемане на нова Система от правила за електронен прием в 
първи клас в общинските училища на територията на Община Варна. ПК 
“Наука и образование“  дава положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря, уважаеми г-н Славов. Колеги, мнения и съображения? 

Благодаря. Не виждам. Гласуване на предложението на ПК. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1571-4. На основание чл. 21, ал. 1, т.13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с 
измененията и допълненията на Наредба №10 от 2016 г. за организация на 
дейностите в училищното образование, обнародвани в Държавен вестник, 
бр. 82/05.10.2018 г., и в изпълнение на чл. 147 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД19001159ВН/18.01.2019 г., Общински съвет – 
Варна отменя приетата с Решение № 1112-3(28)/21.03.2018 г. на Общински 
съвет – Варна Система от правила за електронен прием в първи клас в 
общинските училища на територията на община Варна, в сила за учебната 
2018/2019 година и приема нова Система от правила за електронен 
прием в първи клас в общинските училища на територията на община 
Варна, в сила от учебната 2019/2020 г., съгласно приложение към 
настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 11; предложението се приема.* 
 
 



Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н Славов, благодарим Ви. Той се издуха. Временна 

комисия „Опазване и възпроизводство на околната среда“.  
 

Преминаваме към пета точка от дневния ред. 
  



V. 
 

По точка пета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Опазване и възпроизводство на околната среда“ относно: 
(1) – приемане на актуализирана Програма за намаляване на 

емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в 
атмосферния въздух на Община Варна. 

 
Докл.: Николай Георгиев – вр.и.д. Председател на ВрК „ОВОС“ 

 
Янко СТАНЕВ 
Давайте по-бързо да свършваме днес. Лицемерите заминаха, може да 

се работи спокойно. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми, г-н председател, уважаеми колеги. ВрК “Опазване и 

възпроизводство на околната среда“ приема актуализирана Програма за 
намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни 
вещества в атмосферния въздух на Община Варна. Гласували „за“ – 12, без 
против и въздържали се. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря Ви, г-н председател. Мнения и съображения, колеги? 

Няма. Гласуване по въпроса. Г-н Иванов, г-н Иванов, вземай си топузите и 
идвай тука. Каня те да дойдеш насам. Каня те да дойдеш насам, защото г-н 
председателя свърши. 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Да, това беше. 
 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Г-н председател, вашата комисия няма един против, бе. 

Който държи храната, прави борбата.  
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1572-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 13 и т. 23, във връзка с 
чл. 17, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и съгласно чл. 27 от Закона за чистота на атмосферния 
въздух и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД19006674ВН/10.04.2019 г., Общински съвет – Варна приема 



актуализирана „Програма за намаляване на емисиите и достигане на 
утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община 
Варна“, разработена по проект ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0005-С01 
„Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Варна – 
Фаза 1“ по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 
2020г.“, по процедура № BG16M1OP002-5.002 
„Разработване/Актуализиране на общинските програми за качеството на 
атмосферния въздух“, съгласно приложение към настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, с оглед крайния срок за 
изпълнение на дейностите по проекта до 24.04.2019 г.  

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 10; предложението се приема.* 
 
 
Преминаваме към шеста точка от дневния ред.  



 
VI. 

 
По точка шеста от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет“ относно: 
(1) – вземане на решение за дофинансиране на основен ремонт, 

реконструкция  и оборудване на Стадион „Спартак“. 
(2) –  даване на съгласие за запазване на дейността на Звено за услуги 

в домашна среда и преминаването му към местна дейност 5/32/589 
Домашен социален патронаж – Варна. 

(3) –   даване на съгласие за отпускане на средства за съфинансиране 
на проект  „Изграждане на „Център за грижа за лица с различни 
форми на деменции“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-
2020 г. 

(4) –  даване на съгласие за издаване на Запис на заповед в полза на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройство, 
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 
за изпълнение на проект  „Изграждане на „Център за грижа за лица с 
различни форми на деменции“ и ремонт на сграда „Дневен център за 
подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ по 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

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

(6) – осигуряване на средства за съфинансиране на допълнителни 
разходи по проект „Модернизация на образователната инфраструктура 
на територията на град Варна“ и по проект „Подобряване и 
модернизиране на образователната инфраструктура на ПГГСД „Николай 
Хайтов“ и на ПГИ „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна и изменение и 
допълнение на „Разчета за финансиране на капиталови разходи по 
бюджета на община Варна за 2019“ г. по обекти от функция 
„Образование“. 

(7) – вземане на решение за увеличаване на издръжката на 
пенсионерските клубове. 

(8) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания - Варна“  ЕООД.  

(9) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства от 
бюджета на Община Варна за изграждане на тротоарни настилки по 
републикански път I-9. 

(10) – осигуряване на допълнителни средства от бюджета на Община 
Варна за 2019 г. за финансиране на капиталови разходи за  НУ „Васил 
Левски“. 



(11) – осигуряване на допълнителни средства от бюджета на Община 
Варна за 2019 г. за финансиране на капиталови разходи за ДГ 
„Карамфилче“. 

(12) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
„КОТ –Варна“ ЕООД. 

(13) – вземане на решение във връзка с обследване за енергийна 
ефективност на лечебните заведения на територията на Община Варна, 
кандидатствали за финансиране по европейски програми и проекти към 
Фонд за устойчиво градско развитие и Фонд „Енергийна ефективност и 
възобновяеми източници“. 

(14) – изграждане на детска площадка за игра на открито в 
местност „Свети Никола“, район „Приморски“ гр. Варна. 

(15) – вземане на решение за извършване на компенсирана промяна 
в Програма „Спорт“ 2019 г. от бюджета на Община Варна.  

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

 
Янко СТАНЕВ 
Г-н Иванов, добре дошъл. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря. 
 
Янко СТАНЕВ 
Заповядай. ПК „Финанси и бюджет“. Председател е г-н Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, г-н председател. Уважаеми господа заместник кметове, 

уважаеми колеги, наши съграждани. Първа точка по дневния ред на моята 
комисия е относно вземане на решение за дофинансиране на основен 
ремонт, реконструкция  и оборудване на Стадион „Спартак“. ПК „Финанси 
и бюджет“ даде положително становище. Само да внеса малко яснота, 
размера на сумата е 560 753 лева, като в тази сума са включени 343 371 
лева за строително монтажни дейности и 187 000, които са за закупуване 
на пластмасови седалки и спортно оборудване, както и ремонт на 
съществуващи трибуни – северозападна – 217 381 лева. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Заповядайте, г-н Григоров. Червено е и аз 

заради това. Червено като видя…не, наистина не мога. С друго мога да го 
свържа, но с теб никога. Както и ти не можеш да свържеш червеното с мен. 
Заповядай. 

 



Григор ГРИГОРОВ 
Уважаеми, колеги, темата „Спартак“, ясно че постоянно е на дневен 

ред, но аз не знам дали трябва да подкрепим това предложение, защото 
преди година доколкото си спомням, взехме решение, че разходите на 
Община Варна по проектиране и изграждане изцяло на цялостния ремонт, 
ще бъдат около 58 000 лева – за изготвяне на заданието, проектирането и 
т.н., а целият инвестиционен процес по изграждането на стадиона, ще бъде 
за сметка на държавния бюджет и ние дори изрично в нашите решения 
записахме, че ще започнем този инвестиционен процес след предоставяне 
на средствата. И те пристигнаха в размер на милион и триста. Аз не съм 
човекът, който да търси вина защо и кой е определил, че необходимите 
средства ще бъдат милион и триста, а в крайна сметка се оказва, че трябва 
да бъдат около два милиона. Но така или иначе, би трябвало на този 
въпрос да отговори администрацията, защо по този начин се получава 
разминаване в това, което сме заложили преди една година и това, което е 
в момента. Второто, което бих желал да попитам и да изкажа мнение по 
този въпрос е, че според мен не могат да се хвърлят така просто цифри в 
пространството. Би било добре да имаме една количествено-стойностна 
сметка или една докладна записка, в която да се казва – милион и триста – 
изградено това, това, това и това, остава да се доизгради еди-какво си. За 
сметка на това нали, ние имаме тука някакви индикативни оферти на 
базата, на които ще формулираме обществена поръчка. Не на последно 
място искам да задам следния въпрос. Според въпросните индикативни 
оферти, това което трябва да изградим е на стойност 782 000. А всъщност, 
ние сега ще отпуснем 560, което значи ли че ние в един следващ момент 
ще отпуснем още 220? Второ, не е ли редно тази процедура, все пак 
стадион „Спартак“ е в активите на общинското акционерно дружество. Не 
е ли редно с тази сума, ние да увеличим, ако решим, че ще дадем, да 
увеличим капитала на дружеството и цялата тази процедура да бъде 
извършена от ръководството. И нали в контекста на всичките тези неща, 
нали, предлагам съвсем сериозно да се отнесем. Не знам колко е спешен 
порядъка. Ясно, че има обещание, нали, този стадион тази година да 
функционира и т.н. и т.н., но мисля че няма да е някаква тежка драма нали, 
ако ние допълним поне нашите решения или моето предложение да 
отложим за следващата сесия и на всичките тези въпроси да бъде даден 
отговор. Защото иначе аз не мога да бъда мотивиран, че това решение е 
правилно и няма да го подкрепя. Благодаря. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря, г-н Григоров. Г-жа Гърдева. 
 
 
 



Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, аз не виждам някаква драма, защото така или 

иначе ние сме тези, които взехме решението да направим ремонта и 
реконструкцията на стадион „Спартак“, където ще се развива основно 
детски, младежки спортни дейности и това е изключително важно за 
развитието на децата на град Варна. След като сме почнали един ремонт 
ясно, че трябва да го довършим. Няма драма и с дадените индикативни 
оферти, защото въз основа на индикативните оферти при структуриране на 
обществената поръчка ще очакваме, нали, сумата да бъде редуцирана по 
отношение на офертите. Така се прави. Но е изключително важно, особено 
в годината, в която Варна е Европейски град на спорта, да можем да си 
довършим стадион „Спартак“, който е общински и да започнат децата на 
Варна да го ползват, защото още един път казвам, нашето решение беше 
точно в тази насока – да се развиват детски и младежки школи, така че не 
виждам някаква особена драма… да, трябва да се добавят средства, но вие 
много добре знаете, че по принцип когато се прави едно такова голямо 
съоръжение винаги изникват някакви неща, които допълнително трябва да 
се направят и това е наше задължение, защото това е общинско, общинска 
собственост, общинско дружество, така че смятам, че просто не бива да 
продължаваме с дебата по темата, а с вота си… във финансова комисия 
достатъчно сериозно дебатирахме по темата, да изразим с вота си нашето 
съгласие или несъгласие да се развива спорта във Варна. 

 
Янко СТАНЕВ 
Господин Григоров. Имате заявка. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Друго искам да кажа. В крайна сметка мястото, в което се инвестират 

основно парите, а именно в … и т.н. и в стадиона, това е място, където се 
играе професионален футбол, не се развива детско-юношески спорт. Това 
първо. Второ, моля вносителите да ми отговорят на въпроса тези 560 000 
лв. ще бъдат ли достатъчни за тази инвестиция  или в крайна сметка ще 
трябват 780 …, нали, това е втория ми въпрос. И третият ми въпрос е, ще 
увеличим ли, или ще вземем ли решение с тази сума да увеличим капитала 
на дружеството. Това е. 

 
Янко СТАНЕВ 
Добре. Господин Иванов, имаше заявка след госпожа Гърдева и… 
 
Станислав ИВАНОВ 
… искам само да внеса една лека корекция в цифрите. Не са, както 

каза господин Григоров, 740.., а са  642… Това са индикативните разчети, 
които са показани на база три оферти, запитвания от администрацията и 



много точно затова го направих като разчет за какво ще бъдат изхарчени. 
То е записано в проекта за решение, ако ми позволите господин 
председателстващ  на Общински съвет, мога ли да прочета точно за какво 
ще бъдат, за да стане ясно, да няма внушения, че…  

 
Янко СТАНЕВ 
… значи, има го отзад. Хората го знаят. Има ли някой, който да не 

знае индикативните разчети за какво са? Добре… не, аз знам къде са. Аз 
съм ги чел. Друг е въпроса. Ще си кажа мнението…. От място казвай. 
Високо…  

 
Григор ГРИГОРОВ 
…560 000 лв. са с ДДС… тези 640 000 лв., които са без ДДС… 
 
Янко СТАНЕВ 
… добре… 
 
Станислав ИВАНОВ 
… ДДС-то не влиза в цената. 
 
Янко СТАНЕВ 
Дайте да не спорим. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Тук цената пише, че е без ДДС… 
 
Янко СТАНЕВ 
… разбрахме. Вижте, с ДДС, без ДДС работата отива в края на 

всичко като свършим, за да свършим стадиона – 800-900 000, ако трябва аз 
да кажа моето мнение, тоест сега решаваме, обаче един конкретен въпрос 
за една конкретна сума. Госпожа Гърдева, искате ли да кажете… не. Аз 
имам едно изказване във връзка с това, което ще трябва да продължа 
нататък. Уважаеми колеги, няма да спре финансирането на практика на 
общинското дружество, чрез което изграждаме стадион „Спартак“, защото 
аз самия онзи ден ходих, виждам доста неща, които ги няма в проекта. 
Доста неща, които… определено КСС-то не ми харесва и т.н., но 
проблемът е, че днес не виждам тук 30-40 човека да викат уууу или да 
викат еее, затова аз ще изпея на Ивайло Митковски една песен: „И ще 
пристигна на Тича“, нататък няма да я пея, защото искам да я пея песента 
„… и ще пристигна на Спартак“, затова ще гласувам за „Спартак“, а и вие 
ще гласувате, защото всички искаме да има „Спартак“, но преди това да 
кажа нещо. Едновременно с това ще участвам в контролата, които ние от 



Общински съвет ще направим на нашето общинско дружество. Благодаря 
за вниманието. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване, колеги. Няма пречка да се направи предложение 

средствата в последствие или СМР-тата да се апортират в капитала. Няма 
пречка в последствие да се направи и е редно, това което предлагате.  
Понеже ви гледах по телевизията, средствата ще стигнат… ще стигнат. 
Режим на гласуване по предложението на председателя на финансовата 
комисия по същество. 

  
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1573-6. На  основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за 
публичните финанси и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД19007436ВН-001ВН/22.04.2019 г., Общински съвет – Варна решава да 
бъдат осигурени допълнителни  средства в размер на 560 753,60 лв., за 
изпълнение на обектите: 

- Обект „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни 
и терен на стадион „Спартак“, находящ се в УПИ III „за стадион със 
спортно възстановителен център и хотел“, кв. 997А по план на 5 м.р, гр. 
Варна – 343 371,80 лв., от които за допълнителни дейности по СМР 
156 171,80 лв. и 187 200,00 лв. за закупуване на пластмасови седалки и 
спортно оборудване за залите; 

- Обект: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи 
трибуни-северозапад и тоалетни  на стадион „Спартак“, находящ се в УПИ 
III „За стадион със спортно възстановителен център и хотел“, кв. 997А по 
плана на 5 м.р., гр. Варна 217 381,80 лв. за допълнителни дейности. 

  Средствата да бъдат осигурени като компенсирана промяна по 
дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, § 51 „Основен ремонт“ от 
дейност 606, § 10-30 „Текущ ремонт“ по бюджета на Община Варна за 
2019 г. Промяната да се отрази в приложение № 4 „Разчет за финансиране 
на капиталови разходи по функции и източници на финансиране“ 

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

 



Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 10, предложението се приема.* 

 
Господин Иванов, заповядайте. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря. По втора точка. 
 
1574-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 17, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от 
Закона за социалното подпомагане и по предложение от кмета на Община 
Варна с рег. № РД19002262ВН/04.02.2019 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за запазване на дейността на Звено за услуги в домашна среда към 
местна дейност 524 Домашен социален патронаж – Варна. 

Приема изменения в структурата в рамките на общата численост 32 
(тридесет и две) длъжности, считано от 01.06.2019 г. на Звено за услуги в 
домашна среда, както следва: 0,5 – счетоводител, 0,5 бр. – служител, 
човешки ресурси, 0,5 бр. – сътрудник, социални дейности, 0,5 бр. – касиер, 
30 бр. – домашен помощник. 

 
Колеги, става дума за удължаване с една година срока на действието 

на услугата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Станислав ИВАНОВ 
По трета точка. Относно даване на съгласие за отпускане на средства 

за съфинансиране на проект  „Изграждане на „Център за грижа за лица с 
различни форми на деменции“ по Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 г. Става въпрос за съфинансиране на проект.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Ако няма такива подлагам на 

гласуване. 
 
1575-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД19004193ВН/05.03.2019 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер до 257 794,40 



(двеста петдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и четири 0,40) 
лева за съфинансиране от бюджета на Община Варна за целия срок на 
проект „Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми 
на деменции“ и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с 
различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на 
Община Варна“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова 
помощ №BG16RFOP001-5.002-0012-C01, Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020., в това число: за 2019 г. до 76 794,40 лв. и за 2020 г. до 
181 000 лв.   

Средства за съфинансиране на капиталови разходи по проекта за 
2019 г. в размер на 47 000 лв. да бъдат осигурени, като компенсирана 
промяна от средствата за съфинансиране от бюджета на Община Варна за 
2019 г. по проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на 
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк „Златни пясъци“ - 
Приложение № 4 „Разчет за капиталови разходи за съфинансиране по 
оперативни програми и проекти по източници на финансиране/ ЕСИФ и 
ДЕС/.   

Промяната да се отрази в Приложение № 4 „Разчет за капиталови 
разходи за съфинансиране по оперативни програми и проекти по 
източници на финансиране/ ЕСИФ и ДЕС/ и в Приложение № 34 
„Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз на Община Варна, в т.ч. индикативен разчет за капиталови разходи, 
финансирани със средства от Европейския съюз“. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Станислав ИВАНОВ 
Четвърта точка. Относно даване на съгласие за издаване на Запис на 

заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 за изпълнение на проект  „Изграждане на „Център за 
грижа за лица с различни форми на деменции“ и ремонт на сграда „Дневен 
център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 
семейства“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Става 
въпрос за решение, което е предходното. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Ако няма, режим на гласуване. 
 
1576-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД19005828ВН/28.03.2019 г.,  Общински съвет – 



Варна дава съгласие и 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 „Стратегическо планиране и програми за регионално 
развитие“, Запис на заповед по образец със срок на предявяване за 
плащане до датата на извършване на финалното плащане по проекта, 
гарантираща пълния размер на исканото авансово плащане в размер на 
387 595,66 лева (триста осемдесет и седем хиляди петстотин деветдесет и 
пет лева и шестдесет и шест стотинки) по Административен договор за 
безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-5.002-0012-
C01, РД-02-37-11/17.01.2019 г. за изпълнение на проект BG16RFOP001-
5.002-0012 „Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на 
деменция“ и ремонт на сграда „Дневен център за подкрепа на лица с 
различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на 
Община Варна“ в рамките на процедура на директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за 
деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с 
увреждания“, Приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“ на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Станислав ИВАНОВ 
Пета точка. Относно даване на съгласие за поемане на дългосрочен 

общински дълг, съгласно чл. 17 от Закона за общинския дълг. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Господин Григоров, заповядайте. 

Заявките… да, излезе. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Уважаеми колеги, няма да коментирам дали това трябва да се 

направи или не трябва да се направи. Категорично трябва да се направи. 
Въпросът ми е следния – преди нова година, когато актуализирахме 
бюджета, взехме едно решение, с което икономисан заем, който не бяхме 
изразходвали, решихме да продължим неговото действие, да го усвояваме 
по общински проекти. Това, ако не се лъжа, беше около 3,5 млн…. да и 
когато попитах защо това е необходимо отговорът беше, че 9 месеца преди 
изборите не могат да се теглят заеми, не знам… явно така е по закон… да и 
това беше основанието, с което аз подкрепих да има някакъв резерв, да се 



правят точно такива работи. Та въпросът ми е такъв – нали сме в тази 
хипотеза, все още на деветте месеца до изборите и … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… не сме… 
 
Григор ГРИГОРОВ 
… не сме? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… категорично не сме. Това е част от изключенията, които са 

посочени в закона. На комисия госпожа Господинова подробно даде 
разяснения. Това е изключение на закона, което е допуснато…нали, по 
отношение на средства по фонд ФЛАГ, Европейски и още… там… 

 
Григор ГРИГОРОВ 
… да, да ок, обаче в крайна сметка… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…извън хипотезата… 
 
Григор ГРИГОРОВ 
… само да питам нещо. Това е фонд ФЛАГ и т.н. е ок, но ние 

взимаме кредит от „Експресбанк“, там няма никакво значение. 
Операторът… фондът си е някакъв фонд, той се пълни от някъде… ама как 
през фонда… нали банката „Експресбанк“ 540 000 отпуска? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… „Регионален фонд за градско развитие“ ЕАД, който има договор с 

банка „Експресбанк“. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
А въпросът ми е защо не ползваме този остатък. Ето сега имаме 

нужда от тези 3,5 млн… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… сега вече целият Ви въпрос, който… 
 
Григор ГРИГОРОВ 
… защото, нали точно това говорихме, че когато има нужда от това 

нещо, защо да поемаме още общински дълг при положение, че имаме 
свободен ресурс от 3,5 млн. Това ми е въпроса? 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Госпожо Господинова? 
 
Стефка ГОСПОДИНОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа 

съветници, наистина много подробно направихме разяснение в комисията 
по финанси, т.като точно тези въпроси очаквахме, че ще бъдат задавани, 
т.като това е специфична материя и няма как тази информация да се знае 
от всички. Първото, което искам да кажа, че тук ние нямаме някаква 
свобода или гъвкавост за избиране на тази форма на финансиране от 
дългов инструмент, т.като самата оперативна програма „Региони в 
растеж“, културната дейност в социална инфраструктура на тази програма, 
предполага като задължително условие да бъде с комбинирана форма на 
финансиране – този проект, т.е. така нар. ко-финансиране. Трябва да има 
задължително съфинансиране от „Фонда на фондовете“, който е избран с 
прозрачна и т.н. всички тези изречения по закона за общинския дълг, 
процедура от самия „Фонд на фондовете“ и за северна България това е 
„Фонда за градско развитие“, който е с съучастие „Експресбанк“, т.е. така 
са си участвали на процедурата и така са спечелили, когато е избиран 
„Фонда на фондовете“. Всички знаем, чакахме го тоз „Фонд на фондовете“ 
като нарицателно като нарицателно, така… изречение. По отношение на 
обслужване на европейските проекти и така, че излезе тази процедура, това 
беше „Фонда за градско развитие“ за северна България и ние сме 
ангажирани да ползваме този фонд. Това е изискването на оперативната 
програма. Първо преминаваме … тука имаме обратно, така да се кажа… 
като път за кандидатстване за европейското финансиране, първо този 
проект трябва да бъде оценен от този „Фонд на фондовете“, да се види 
съобразно бизнес-плана и анализа разход-ползи каква част ще бъде 
съфинансирана, в случая затова тази процедура беше в малко по-дълъг 
порядък от периода на публично обсъждане – 14.11 миналата година, до 
този момент докато внесем предложението за реалното съгласие за 
общински дълг. Тази процедура е извървяна по отношение на финансовите 
параметри, на бизнес-плана, на приходите, които се очакват и „Фонда на 
фондовете“ определи, че от цялата стойност на проекта – 7 150 000 лв. те 
трябват да участват, в това задължително съфинансиране, със сумата 1 
430 000 лв., която съответно се разпределя в две кредитни линии, така 
както са участвали на тази процедура пред „Фонда на фондовете“ за 
„България“ АД. Законът за общинския дълг, Законът за публичните 
финанси и Законът за бюджет 2019 г. третира тази нормативна база, която 
казва, че  поемането на дълг или даване на съгласие от Общински съвет за 
дългов инструмент от „Фонда на фондовете“ от фонд ФЛАГ, от „Фонд 
енергийна ефективност“ и др. фондове, точно е изброено в Закона за 
общинския дълг, чл.12… ако не се лъжа…17 и Закона за публичните 



финанси, чл.32, ал.2, всички могат да направят справка с тези закони, там 
изрично тези дългови инструменти, от тези управляващи органи, са 
освободени от условието първо по Закона за публичните финанси 
участието на „Фонда на фондовете“, кредитна линия А, се освобождава от 
процентите, където 15% трябва да не надвишаваме по отношение на 
средните разходи за обслужване на дълга на годишна база и второ, тази 
хипотеза в чл.17а, ал.2 – освобождава „Фонда на фондовете“ от тази 
хипотеза за 39 месеца, т.е. всичко възможно е направил законодателя, като 
презумпция, да не спираме европейското финансиране и реализирането на 
проектите. Сега след като вече имаме… ще имаме решение на Общински 
съвет, когато излезе решението на Общински съвет, ние официално с това 
решение и с този дългов инструмент на ко-финансирането, тогава вече ще 
отидем да кандидатстваме в управляващия орган по програма „Региони в 
растеж“ за европейското финансиране, представляващо разликата до 
7 150 000 лв. на проекта за „Реконструкция и модернизация на ТМПЦ“ и 
да започнем реализацията на този проект след сключване договор с 
управляващия орган. Затова, втората форма на дълг е веднага ние да имаме 
възможност да си осигурим и мостово финансиране от фонд ФЛАГ, когато 
се налага по време на реализацията на проекта, а на въпроса защо не 
използваме икономията, значи действителност мисля, че вече отговорих 
тука нямаме право на свобода. Това е формата на оперативната програма. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, госпожо Господинова. Няма други заявки за изказване. 

Режим на гласуване за двете решения, както са посочени. 
 
1577-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7,    
чл. 17, чл. 17а,  ал. 2 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 
43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД19006030ВН/01.04.2019 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен общински 
дълг чрез сключване на договор за кредит с „Регионален фонд за градско 
развитие“ АД, финансов посредник, управляващ финансов инструмент 
„Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Експресбанк“ 
АД, съфинансираща институция по инструмента за финансиране на 
проектно предложение „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда 
филиал ТМПЦ – Варна“, финансиран по Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 



развитие“, 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“, при следните основни 
параметри:  

•  Кредитори: 
- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД 
- Кредитна линия Б: Експресбанк АД  
•  Максимален размер на кредита – до 1 432 000 лв., разпределен 

както следва:  
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 
•  Валута – лева 
• Размер на кредита - до 844 880 лева (осемстотин четиридесет и 

четири хиляди осемстотин и осемдесет лева) 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
• Срок на кредита – до 132 месеца 
• Срок на усвояване – до 24 месеца 
•  Срок за погасяване – 108 месеца 
• Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – 24 месеца   
- Главницата се изплаща на 36 равни тримесечни вноски 
- Лихвен период – тримесечен 
•  Максимален лихвен процент – 5% от лихвения процент по кредит Б 
•  Такса за предсрочно погасяване – без такса 
• Лихва при просрочие – редовната лихва по съответната кредитна 

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

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

собствени приходи на Община Варна.  
 
КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б: 
• Валута – лева 
• Размер на кредита - до 587 120 лева (петстотин и осемдесет и седем 

хиляди сто и двадесет лева) 
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
•  Срок на кредита – до 132 месеца 
• Срок на усвояване – до 24 м. 
•  Срок за погасяване – 108 месеца 
•  Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – 24 месеца   
- Главницата се изплаща на 36 равни тримесечни вноски 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
1578-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, чл. 4, т. 1, чл. 17, чл. 17а,  
ал. 2 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредба за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на 
бюджета на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с 
рег. № РД19006030ВН/01.04.2019 г., Общински съвет – Варна:  

1. Дава съгласие Община Варна да сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” 
ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел 
реализацията на проектно предложение: „Ремонт, реконструкция и 
модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“, Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“, 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“, 
при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 573 057 лв. (петстотин седемдесет и 
три хиляди и петдесет и седем лева); 



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

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

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Административния договор за безвъзмездна 
финансова помощ и/или от собствени бюджетни средства. 

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

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

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

Административния договор за безвъзмездна помощ, сключен с 
Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по 
банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, 
също са обект на особен залог; 

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

2.  Възлага и делегира права на кмета на Община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да 
подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши 
всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение 
на решението. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Станислав ИВАНОВ 
Шеста точка. Относно осигуряване на средства за съфинансиране на 

допълнителни разходи по проект „Модернизация на образователната 
инфраструктура на територията на град Варна“ и по проект „Подобряване 
и модернизиране на образователната инфраструктура на ПГГСД „Николай 
Хайтов“ и на ПГИ „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна и изменение и 
допълнение на „Разчета за финансиране на капиталови разходи по 
бюджета на община Варна за 2019“ г. по обекти от функция 



„Образование“. Обектите са описани. ПК „Финанси и бюджет“ дава 
положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата колеги. Не виждам мнения и съображения. Господин 

Гуцанов, заповядайте. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми господин зам.-кмет, 

колеги, едно много добро начинание, което започна преди известно време 
за ремонта на училищата. Няма две мнения по въпроса. Само, че има много 
въпроси, които възникват. Първо, относно сумите, за които се правят 
ремонтите на всичките учебни заведения, без изключение. Второто, което е 
на комисия се говореше и се коментираше, че имало много непредвидени 
разходи, които са се появили след като е започнал самия ремонт, на 
дадените обекти, но колко години бяха готови разчетите, предадени от 
различните архитекти за ремонтите на учебните заведения и защо никой 
тогава не ги погледна. По памет около две години, бяха готови, преди да 
започне ремонта на училищата и се оказа после, че тези пари не достигат. 
Второто, което е … някой правил ли си е труда да види колко струват 
извършените дейности и дали не са завишени? На следващо място, спазени 
ли са сроковете? И как са удължавани тези срокове и колко пъти се 
правиха различни таблици, за да бъдат оправдани сроковете и средствата 
от фирмите-изпълнителки? Ако видите първоначалните договори какви са 
били, какви са сроковете и какви са в момента мисля, че доста добре ще се 
изненадате. Защото има учебни заведения, които все още не са в 
експлоатация. Само една фирма ще коментирам. Даже няма да й спомена 
името. Вижте с какъв капитал е и какви са нейните възможности. Бургаска 
е фирмата. Т.като се изказа теза на комисията, че не достигат фирмите, 
защото са варненски и т.н…. ама не са варненски. И колко въпроси 
започват да се задават около едно нещо, което действително беше много 
важно и необходимо на града ни. Аз не случайно споменах наскоро, че ние 
Байконур можем да построим във Варна. Въпросът е обаче то 
целесъобразно ли е и колко струва това, което го изпълняваме и правим? 
Кои са изпълнителите и дали наистина тези изпълнители са способни да го 
направят. Да, знам какво ще каже председателя, че било по обществените 
поръчки. Аз също знам за тези обществени поръчки как са проведени и 
какво се говори в кулоарите. Дано да не е така, затова няма да засягаме 
тази тема. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… и аз знам какво се говори 
 



Борислав ГУЦАНОВ 
… заради това колеги, просто съм изненадан, че за пореден път 

трябва да бъдат отпуснати средства за нещо, за което е заложено в парите 
първоначално, защото пак казвам, че са изпълнени много по-скъпо част от 
тези дейности, а пак казвам за сроковете е срамно, това което стана. 
Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Госпожо Христова, заповядайте. 
 
Лилия ХРИСТОВА 
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа 

общински съветници, дами и господа в залата, аз благодаря за въпроса на 
господин Гуцанов. Само искам да кажа, че всичко, което се прави по тези 
два проекта „Модернизация на образователната инфраструктура“, 
основната дума е сигурност. Сумите, които са посочени при обявяването 
на обществените поръчки са изработени в един по-заден период, както 
правилно отбеляза господин Гуцанов, но искам да кажа, че когато чуете 
аргументите за дофинансирането на всяко едно от училищата, ще се 
убедите, че не няма нищо чудно и нищо интересно, т.като и за трите 
училища и за четирите училища, за които искаме дофинансиране, това са 
стари сгради и слава Богу, че Община Варна е кандидатствала по „Региони 
в растеж“, в противен случай не знам какво би могло да се случи в един 
определен момент. Що се отнася до цените, това е извън обсега на 
ръководството на проекта, те са по обществените поръчки, затова също 
няма да ги дискутирам, но знам, че те са направени на базата на анализ, 
така както се изисква по Закона за обществените поръчки. И сега, преди да 
започна за всяко училище, ще ме извините, но ще покажа някои 
подробности по отделните проекти, за да стане ясно за какво е необходимо 
дофинансирането. Преди всичко искам да се извиня на всички родители и 
граждани, на които създадохме затруднения по време на изпълнение на 
ремонтните дейности на училищата по „Региони в растеж“, но мисля, че 
това е в името на едно възраждане на базата на варненските училища, 
т.като дълги години всички сгради, които са по тази програма, не са 
правени достатъчно основни ремонти, затова са стигнали до това 
положение. Ще започна с училище Арабаджиев. Поводът по, който искаме 
дофинансиране, е че се установиха скрити дефекти по покривната 
конструкция на сградата, в зоната на дървената покривна конструкция има 
значителни повреди на същата и намалена носимост, способност за 
възникващия процес на експлоатация на нормативни товари. Повредени са 
в скрити зони, под двойни-горна и долна дъскечни обвивки, в носещи 
дървени елементи, като не е имало техническа възможност да бъдат 
установени при предварителното обследване на конструкцията на сградата 



в условията на нормална експлоатация на училището. Повярвайте ми 
колеги, който иска мога да го поканя, да отидем до училище Арабаджиев, 
да види дървените греди на покрива в какво състояние са. Повярвайте ми 
като майка, и като баба и като гражданин на Варна, наистина ходих да 
запаля една свещ, че нищо не се е случило. Дървената греда на 
Арабаджиев е около 1 метър я няма. При отваряне на покрива тя падна 
просто, защото беше станала мека като гума, като гъба. Освен това има 
много други неща, които са повредени във връзка с особените климатични 
условия на Варна, че сме в непрекъсната висока влажност и поради тази 
причина се наложи промяна по 154 от ЗУТ, за да може да бъде укрепен 
покрива преди да започне основния ремонт по „Региони в растеж“. 
Действително училището сега е много тъжна картина, но аз мисля, че след 
като се направи ремонта до два месеца ще видите, че училището ще 
придобие съвсем друг вид. Само да отбележа, това е сграда на 90 години. 
Относно училище „Св.Княз Борис I“, установи се, че стените и таваните в 
помещенията са в лошо състояние, продиктувани от различни външни и 
атмосферни влияния. Лошото състояние на стените се състои в цепнатини 
на мазилката, мухъл, разрушаване на мазилка, подкожушване и т.н., които 
също се откриха в следствие извършването на „Региони в растеж“. Много 
повреди има и по подовите настилки, по подиумите на класните стаи и т.н. 
Все пак проектите са правени 3 години назад преди започването на 
ремонта и по време на тези 3 години всъщност са настъпили обстоятелства, 
които не са отчетени в проектите на съответния обект. И накрая ще кажа за 
училище „Димчо Дебелянов“. Колеги, не е шега, че по проект училището 
се прокопава за конструктивно укрепване 4 м. надолу в земята и 1 м. в 
широчина, целия пояс около училището. В процеса на изработване на това 
укрепване се установи, че на някои места тази проходимост, и тя е 
непредвидима, не може да се осъществи на необходимата дълбочина. 
Поради тази причина бяха изместени конструктивните шайби на няколко 
места на училището. Към Македонския дом се оказа, че е основен възел на 
различни комуникации, на различни оператори, както и на 
енергопреносната система и това също затрудни съответното 
конструктивно укрепване. В следствие на това се разрушиха… и 
изработването на тези шайби, се разрушиха много вътрешни стени и това 
налага да се дооправи училището след приключване на ремонта. Искам да 
подчертая, че проекти по „Региони в растеж“ не включват цялостен, 
основен и текущ ремонт на училищата и няма как ние да свършим проекта 
до някъде и след това да оставим училището като след бомбардировка. 
Така или иначе училищата трябва да ги … и е това, което Общината може 
да направи е да ги съфинансира и да издадем обектите във вид, в който 
отговаря за сигурността и здравето на децата. Относно сроковете. Колеги, 
има различни законови разпоредби, които позволяват удължаването на 
строителните работи, още повече, че повечето от нещата са свързани с 



водоустойчиви процеси … аз няма да влизам в подробности, т.като не съм 
строител по специалност, но това изисква наистина достатъчно високи 
температури, за да не е само да ги открием и след това да почнем да ги 
ремонтираме. Това е, което е по… мисля, че това финансиране е нормално 
за трите и четвъртото училище „Николай Хайтов“, знаете, че това е една 
професионална гимназия, която е придобихме от държавата преди 4-5 
години, включихме я в „Регион в растеж“, също при отваряне на 
производствения корпус и на козирките, които са на основна сграда се 
оказа, че има много сериозна конструктивен проблем, който също може да 
бъде поправен само по чл.154 на ЗУТ, което изисква допълнително 
проектиране. Така, че аз като човек, който следи основно за условията на 
децата и учениците в образователната инфраструктура, основното, което 
следя в изработването на тези проекти е сигурност, устойчивост и да не се 
получи това, което се получи в Начално училище „Левски“ в 
„Аспарухово“. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на госпожа Христова за изчерпателния и коректен, от 

техническа гледна точка, отговор. Превърнала се е в един строителен 
специалист. Ползва термините на място. Госпожа Гърдева, изказване. Аз 
мисля, че беше достатъчно… да. Да, заповядайте. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Искам да благодаря, защото за мен лично…да, сроковете са важни, 

да, изместването на децата в други училища притеснява и деца и родители, 
но най-важното при тези ремонти е когато влязат децата, тяхната 
сигурност, затова е изключително важно да завършим училищата в 
перфектния им вид.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, госпожо Гърдева. Госпожо Савова… Господин Гуцанов.. 
 
Веселина САВОВА 
Това, което искам да кажа само е накратко, че за мен този начин на 

провеждане на дебат между въпроси поставени от опозицията и отговори, 
даден от ръководството на Общината е пример как трябва да се води 
дебата в тази зала. Поздравявам ви за това. Защото, когато се зададе въпрос 
и той е коректно зададен и правилен, да се каже така, защото така не е 
отговор. Благодаря на госпожа Христова, включително и на господин 
Гуцанов, който постави тези въпроси, защото сега гражданите на Варна, 
всеки, който се интересува има ясния отговор. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, госпожо Савова за градивната бележка… даже няма да 

го нарека… да, позиция. Колеги, не виждам други мнения и съображения. 
Режим на гласуване.  

 
1579-6. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за 
публичните финанси и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД19007017ВН/15.04.2019 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Одобрява средства за съфинансиране по проект „Модернизация на 
образователната инфраструктура на територията на град Варна“ в размер 
на 948 127 лв. по проект „Подобряване и модернизиране на 
образователната инфраструктура на Професионална гимназия по 
горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на 
Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров, гр. 
Варна“ в размер на 180 253 лв.  Необходимите средства да се осигурят от 
бюджета на Община Варна чрез компенсирана промяна в рамките на §62 
„Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз“ 
с промяна на обектите, съфинансирани по проекти от бюджета на Община 
Варна за 2019 г. - Приложение № 4 „Разчет за капиталови разходи за 
съфинансиране по оперативни програми и проекти по източници на 
финансиране/ ЕСИФ и ДЕС/ и приема актуализирано приложение,  
неразделна част от настоящото решение.  

Промените да се отразят в Приложение № 34 „Индикативен годишен 
разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Варна, в 
т.ч. индикативен разчет за капиталови разходи, финансирани със средства 
от Европейския съюз“. 

2.  Одобрява изменение и допълнение на приложение № 4 „Разчет за 
финансиране на капиталовите разходи по източници на финансиране“ по 
бюджета на Община Варна за 2019 г., във функция „Образование“, в 
дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, 
параграф 51 „Основен ремонт“, чрез компенсирана промяна в рамките на 
първоначално приетите бюджетни средства в общ размер на 5 334 000 лв. 
като приема актуализиран поименен списък на обекти за инженеринг - 
проектиране и изпълнение на СМР на обекти „Основен ремонт, 
реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в 
училища на територията на Община Варна“, съгласно приложение. 

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

 



Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 11, предложението се приема.* 

 
Господин Григоров, Вашият глас какъв е? „За“, благодаря Ви. Важно 

беше за мен. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Седма точка, колеги. Относно вземане на решение за увеличаване на 

издръжката на пенсионерските клубове. Постоянна комисия „Финанси и 
бюджет“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Ако няма, режим на гласуване. 
 
1580-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат увеличени средствата в размер на 10 000 лв. (десет 
хиляди лева) по §10 издръжка на местна дейност 525 „Клубове на 
пенсионера, инвалида и други“ за осигуряване на интернет връзка в  
клубовете. 

Средствата да бъдат осигурени, като компенсирана промяна от 
бюджета на Община Варна за 2019 г., дейност 589 „Други дейности по 
социалното осигуряване“, §10 издръжка. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, господин председател. Т.като на комисия стана много 

разгорещен дебат и за сесия трябваше да уточним сумата, колеги ще си 
позволя да прочета целия проект за решение, което… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… дай направо цялата сума, която е преценила комисията съгласно 

писмото, което ни е предоставено от… по пера и общия размер. Няма 
смисъл от цялото решение да четете.  

 
Станислав ИВАНОВ 
Ще прочета изречението, с което за… Значи цялата сума, която 

гласувахме и като стойност ни беше предоставена преди сесия е 257 000 
лв. като в допълнение на решението задължава управителя на 
„Специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ 
ЕООД, средствата от държавната субсидия от Министерството на 



здравеопазването да бъдат разходвани за заплати и осигурителни вноски 
на персонала за лечебното заведение. Това, което имахме предвид -  
средствата, които бъдат отпуснати за издръжка на дейността на 
тримесечието на болницата да бъдат изразходвани изключително и само за 
възнаграждения на персонала. Това исках да направя като уточнение, 
господин председател.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Иванов. Господин Григоров, заповядайте. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Уважаеми колеги, до преди вчера по никакъв начин нямаше да 

подкрепя това предложение, обаче след посещението ми в Тубдиспансера, 
в двете сгради, нямам това морално право, защото видях просто очите, 
лицата и страданието на хората, които работят там и които от 5-6 месеца 
не са вземали заплати, пътни от две години и т.н. и т.н. Да не говорим за 
състоянието на сградния фонд. Колегата Атанасов, понеже бяхме заедно, 
може да ви покаже, ако някой има желание да чуе, над 40 мин. изповед на 
работещите хора там, да видите с какво се хранят пациенти. Това нещо, 
повярвайте ми, вашите кучета и котки няма да го ядат и понеже аз нали… 
просто не искам да използвам епитети, защото те ще бъдат много силни, 
чудя се защо управителя, който всяка година му даваме по 500 000 да ги 
разходва както си иска, безобразно, не е тук в тази зала и няма да говоря 
повече за него, но искам да ви кажа, че състоянието на тази болница е 
такова, защото там има некомпетентно управление. За злоупотреби не мога 
да говоря, но със сигурност там цари пълен управленски безпорядък, хаос 
и тежка некомпетентност. Повярвайте ми. И само искам да споделя с вас 
някои цифри и да ви кажа, че тази картина, която ни представя доц. Ганчев 
е просто една пълна лъжа. И ще споделя с вас няколко момента. Тази 
дейност на практика, дейността на … така да го кажем, на общинското 
дружество, е разделена на две части. Едната е частта в „Звездица“… да , 
между „Звездица“ и „Константиново“, което на практика е болницата, 
където лежат хората. Издръжката на тази болница за фонд работна заплата, 
както и за всички консумативи свързани с вода, ток, телефони, пътни на 
хората, храна на болните и медикаменти, които са безплатни, се 
предоставят от държавата, на годишна база… значи няма да слагам фонд 
работна заплата, само онези, другите разходи… на годишна база е не 
повече от 65-70 хиляди лева. Що се отнася до фонд работна заплата на 
ангажираните хора в това отделение, там са ангажирани 5 санитарки, 5 
сестри, 2-ма лекари и 1 параджия. Нали така беше? Да. Фонд работна 
заплата на тези хора е около 200 000 лв., 220 … сега… между 200 и 220 
хиляди лева. Уязвимото звено в цялата тази система е една пречиствателна 
станция, която по закон те трябва да притежават и която е изключително 



стара и там са ангажирани денонощно, 365 дена в годината 4 човека, чийто 
фонд работна заплата на годишна база е 50 000 лв., т.е. ако се направи една 
модернизация на тази пречиствателна станция, което доколкото разбрах 
там от главния лекар, не е чак толкова скъпо удоволствие – това перо на 
практика може да стигне до едни 5-10 хиляди лева за консумативи на 
годишна база. Т.е. там може да се направи една оптимизация, но да се 
върнем на предната тема, т.е. сума сумарно хората, които лежат в 
болницата плюс персонала, който се грижи за тях, общият разход за това 
нещо няма да надхвърли 300 000 лв. Субсидията, която се получава от 
Министерството на здравеопазването е средно аритметично… моля? … на 
здравеопазването… еми щото нали съм земеделец и аз затова… та от 
Министерство на здравеопазването през миналата година в размер на 
311 000 лв. Или ако следваме логиката, която току що ви изложих, за тази 
дейност, която… свързана с лечението на хората, прякото лечение, което е 
важно… тези пари стигат. И от къде идва вече големия проблем. Големият 
проблем при мен идва от другата, другото тяло. В другото тяло се 
помещава администрацията имаме двама органи на управлението. Кои са 
органите на управлението? Органите на управлението са доц. Ганчев и 
нашия контрольор, чието годишно възнаграждение надхвърля 50 000 лв. 
Имаме 8 човека административен персонал, касиер – те пари нямат. Вчера 
жената вика – не съм отваряла касата, вчера я отворих, щото се надявам да 
вземем заплати, да извадим пликчета за заплатите, касиер, счетоводител, 
не знам си какво … 8 човека – 97 000 лв. Т.е. искам… отделно от това 
вчера в 11, 11 и половина доц. Ганчев, естествено го нямаше на работа. В 
болницата имаше един човек, който чакаше него. Не знам дали беше 
пациент или по други … така. Лекарските кабинети – радиология, 
лаборатория, аптека…никой нямаше. Това са просто… просто това 
дружество, благодарение на този административен щат и на това нищо не 
вършене, на тези хора, които са там, защото мантута и там и не знам други 
ваксини, от там нататък … те самите хора казаха, те се извършват по ДКЦ-
тата. Отделно от това, пробите, които пращат за микробиология… там на.. 
е сега ще ме простите, ако използвам неверни термини, нали… той, викат 
си ги прави по други лаборатории и т.н и т.н. Един флорограф…, който му 
носил добър приход, който са го давали под наем на най-различни заводи и 
т.н. нали…заради някаква част, не могат да оценя – голяма или малка, той 
не функционира, паркиран е там и т.н. Та мисълта ми е такава, че ако ние 
трябва да вземем час по-скоро следното решение, колеги – да на направим 
някаква работна група, не знам - както искайте я наричайте, да направим 
този анализ, който мисля, че в общи линии … аз ви представих в момента 
и да отидем с този финансов анализ при ръководството на „Св. Анна“ и да 
им, че те ако хванат мениджмънта … или на „Св. Марина“ или на „Св. 
Анна“  и ако им обясним, че те…. мениджмънта, т.е. ако мениджмънта не 
носи след себе си разход от около 300 000 лв. за ФРЗ, около 250, ако трябва 



да бъда по-точен, то самата болница, която е нужното звено, тя ще може да 
се издържа от субсидията, която дава Министерството на земеделието…на 
здравеопазването, ех туй земеделие… да … така. Моля само…. Моля само 
още една секунда, нали… още една секунда. Конкретното ми предложение 
е по най-бързия начин да освободим нашия контрольор… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… ще ми дадете ли да взема думата? 
 
Григор ГРИГОРОВ 
…а, добре. Извинявайте. Това Ваша тема ли е? Добре. Значи 

съвпадат ни идеите, добре. Вие ще го направите предложението, защото 
моите по принцип не се приемат. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За да се приеме, по-добре аз да направя предложението. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Да. Да. Благодаря ви, колеги. Наистина драматична е историята и бях 

готов да гласувам против, но тези хора ще се разплачете, ако отидете. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Григоров, за съжаление голяма част… 
 
Григор ГРИГОРОВ 
… но това е некомпетентно управление и … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… управителя е тук, той сега ще… 
 
Григор ГРИГОРОВ 
… и трябва да ви кажа… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… ще даде отговор на всички въпроси. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
… къде е… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… от ляво на Вас. 
 
 



Григор ГРИГОРОВ 
О, добре дошли господин управител. Отделно от това искам да кажа, 

че ние с тези суми, които в момента оправяме към „Енерго-про“ и към 
хиляди други неща и към НАП и т.н., ние покриваме задължения до 
средата на миналата година. В момента, догодина ще покриваме до средата 
на тази година и т.н. Да, благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз ще дам възможност първо на управителя на лечебното заведение 

да даде разяснение и по така отправеното изказване от страна на колегата 
Григоров, което се надявам чухте, след което ще направим конкретни 
предложения по …извън, разбира се, финансовите, които бяха изчетени. 

 
Доц. Христо ГАНЧЕВ 
Уважаеми господин председател,  уважаеми съветници, чух края. 

Абсолютно некомпетентно и жалко изказване. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само да помоля квалификации…нали 
 
Христо ГАНЧЕВ 
Чакай, чакай малко. Не може да говори, че има административно… 

като сравнено с всички подобни в България…моля? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека спазваме само добрия тон. 
 
Христо ГАНЧЕВ 
Е, и господин Базитов е прав. Както и да е. Първо, административно 

не е раздут щата. Категорично не е раздут. Един фармацевт за цялото 
лечение. Нямало го в момента. Ами да бяхте се обадили и аз щях да бъда 
там, като вчера.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Григоров, нека да изслушваме. 
 
Христо ГАНЧЕВ 
Еми, аз съм на работа, ама не стоя всеки ден там. Не съм 

непрекъснато там. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля не прекъсвайте. Ще дам възможност след това… 
 



Христо ГАНЧЕВ 
Сега, искам да кажа първо по главния въпрос – финансовия. Имам 

докладите на всички болници от този род – Русе, Бургас, Пловдив, София. 
София не искам да я коментирам, защото там се издържат по някакъв друг 
начин, чрез общината разбира се, защото положението е еднакво 
навсякъде. Един леглоден при разговор с министъра, в личен разговор, на 
който и господин Балабанов присъства и кмета присъства, при разговора… 
моля … при разговора с министъра го запитах… първият ми въпрос, 
разбира се, беше в коя държава има болници, които са търговски 
дружества, защото няма такава държава. Ние сме единствени в това 
отношение,  но … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… нека не разводняваме темата. Дайте по същество. 
 
Христо ГАНЧЕВ 
Ама то по същество и това влия, господин Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дайте по същество по отношение на финансовата част… 
 
Христо ГАНЧЕВ 
По отношение на тази работа. В София болницата глеглодена е 

някъде около 90 лв., нашия е толкова. Те получават от министерството 38 
лв. на ден. При нас е абсолютно същото, при щатове по-големи от нашите. 
Сега, не знам кое е компетентно и кое е некомпетентно ръководство, 
нямам намерение аз да се защитавам, но въпросът е че например са 
значително… имаме един счетоводител, имаме един човек, който 
изпълнява задълженията на администратор със снабдител и т.н. Това е все 
пак болница. Храноденът ни е 8 лв. на ден. Вчера се каза… онзи ден, на 
комисията, че било като на хотел. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… Вие казахте 14… 
 
Христо ГАНЧЕВ 
… не, не, не тяхното предложение е 14 лв. Тяхното плащане е 8 лв., 

нали. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… вие казахте 14 онзи ден. Бях свидетел. 
 
 



Христо ГАНЧЕВ 
Вижте, 14 лв., защото трябва да се дава закуска в 10, закуска в 4 

следобед. Нямаме ги тези работи. Плащаме 8 лв. и въпреки това сме вътре 
с 48 000 лв. По отношение на щата съм категоричен. Никакво раздуване на 
щата няма. Абсолютно никакво. Ако решите и някой каже, че има бройка 
излишна – напускам още утре сутринта. Няма никакви проблеми в това 
отношение. Въпросът не е в това. Въпросът, е че има туберкулоза и че 
имаме болни от туберкулоза и че стигнахме през януари месец до 30 души, 
болни. Сега са 14 или 15 и нямаме в момента болни от друга… колко? И 
нямаме болни от други окръзи. Нямаме болни в момента. От Варненска 
област има, разбира се. От различните общини, но така или иначе това е с 
тях положението. Получаваме лекарствата, засега по линията на 
програмата за борба с туберкулозата. Що се отнася до флорографа, 
категорично не е вярно. Флолографът е купен преди 20 години със срок на 
годност 2 години и от тогава стои в двора. Аз го обявих един път за продан 
като камион, по друг начин не може, флорографа е неизползваем. Просто 
няма европейски стандарт. Купен е… сега не съм, не знам защо и как е 
купен, кой какво е правил, но това е факта. Флорография правихме 
миналата година с флорографи от Враца. Министерството ни прати 
флорографи от Враца, защо са наясно с този флорограф. Що се отнася до 
лабораторията. Смея да твърдя, че най-качествената микробиологична 
лаборатория извън София е нашата. Нашата лаборатория е много 
качествена. Сега, кой правил опити, какви опити правят не знам. Но така 
или иначе същото нещо се отнася и за болните с манту-та и т.н., където се 
свършиха, много нарушения се направиха …. невъзможност. Но ние не 
стоим заради манту-тата. Болницата е заради тези болни хора. Искам това 
да се разбере. Заради болните хора. Има болни от туберкулоза. Някой там 
предложи оня ден да ги праща с Конкорд, не знам от къде ще вземем вече 
Конкрод, но … във Франция да ги води… ами да ги води. Нямам нищо 
против, щом има пари, но въпросът не е в това. Въпросът, е че твърде 
категорично и нека да го видим на проверка, а не така разходка само, … 
една проверка да каже къде правим преразход с пари? Къде 
преразходваме… аз съм готов на предложението да се направи една 
работна група да дойде и да види. Но така или иначе двете болници 
правихме опити, разбира се, да бъдат приобщени, само че „Св.Анна“ не ги 
иска, защото тези, този статут ще й донесе 600-700 000 лв. към нейните 
задължения годишно задължение. Също се отнася до известна степен за 
„Св.Марина“, където е по-добро, според мен положението, защото 
туберкулозата се учи от студентите. Те трябва да я имат тази туберкулоза в 
обучителния си процес и естествено да бъде лекувана. Съгласен съм. 
Приемам това предложение за работна група – да дойде, да се уточнят 
нещат, но така повече не може и не бива да се работи. Тези хора не са 
получавали с месеци заплати. Работата категорично върви, имаме одит от 



министерството, който потвърждава това, имаме лекари, които работят. 
Това не е вярно, че е нямало лекар вчера, кво било…имаме лекари, които 
са назначени на четвъртинки бройки, като лабораторен лекар, като лекар-
рентгенолог. Много качествен рентгенов апарат имаме, който е в процес в 
момента на лицензиране просто, защото лицензът му изтече, но си е 
отличен апарат, с отличен рентгенолог –едно младо момиче, което работи 
чудесно и това е. Това е, което мога да кажа. Моята молба е тези пари да 
бъдат осигурени, да се платят заплатите и всичко и нищо против работната 
група. Работна група, която да има и нужната компетентност и разбиране и 
да ги направим заедно, да ги изследваме, за да решим. Най-лесно е да 
закриваме. Виждате какво се случи с психиатрията. Виждате какво се 
случи и с туберкулозата. …бяха закрити преди няколко години, 
стационари и т.н. и т.н. В крайна сметка това се получи като резултат. 
Така, че моята молба е да осигурим тези пари, защото министерството на 
всичкото отгоре, въпреки разговора с министъра, вие присъствахте там и 
го чухте, доклад написах на другия ден и го прати, защото той каза – 
трябва да имам черно на бяло за парите, готов съм. За 5-6 милион говори и 
в крайна сметка стотинка не е платена още от министерството. А нашия 
разговор, вие го помните, беше преди месец и половина, два. И не само до 
нас, същото се отнася и за Пловдив и за София и за Бургас и за Русе. Това 
са големите болници, с които искаме да се сравняваме. Вчера колегите там 
са задавали въпроси как е в Кърджали. Какво ме интересува Кърджали. 
Кърджали има 30 хиляди жители. Нашите са 500 000, ако нямате нищо 
против. И тук заболеваемостта и била винаги по-ниска отколкото в 
страната. Този път, обаче заболеваемостта в страната нарасна и не бива да 
го допускаме това нещо. Що се отнася до Франция. Нямам нищо против да 
ги взема, който иска и да води във Франция, ако смятате, че това е 
важното.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, доц. Ганчев. Аз ще си позволя да направя едно 

изказване, излизайки малко от емоцията и квалификациите, които бяха 
дадени и от двете страни. От първия, който се изказа и от втория. 
Истината, е че никой тук в тази зала няма желание да закрива болницата. 
Няма такъв човек, който да иска да оставим на улицата тези болни. 
Истината обаче, е че ние държим да знаем като харчим едни средства и 
колко ни струва лечението на един болен, което също е нормално, защото 
ние отговаряме за разходването на общинския бюджет и ако се намери 
начин за адекватно лечение на всеки един от болните на по-ниска цена и 
при по-разумни разходи и условия, ние всички ще подкрепим. Няма… пак 
казвам, предполагам, че няма такъв човек в цялата зала. По отношение на 
разходи и т.н. и данните, които господин Григоров изнесе, аз също с някои 
неща не съм съгласен, някои неща съм съгласен, т.като също съм забелязал 



из документацията и ще предложа да се създаде една работна група, даже 
имам готовност и със състав, който да предложа сега на вашето внимание, 
която да извърши съвместно, със съдействието на управителя, съответната 
проверка. Другото, което искам да кажа е по отношение на контрольора. 
Към настоящия момент този човек ние освен, че не сме го виждали нали… 
не ни е докладвал под никаква форма какво се случва в лечебното 
заведение. Аз се виждам изключително често с доц. Ганчев, който когато е 
имал проблеми е идвал при мен, няма как да го отрека. За съжаление 
контрольора никога не се е обръщал за съдействие и предвид тежкото 
финансово състояние аз ще предложа на вашето внимание този човек да го 
освободим с идеята и да се икономисат средства по отношение на 
разходите за заплати, които както каза господин Григоров, не са малки в 
годишен аспект. Така, че колеги разграничавайки нали… от първото 
предложение, което  господин Иванов изчете аз правя предложение след 
като се разгледа предложението за финансовите средства, за създаване на 
работна група, т.като веднъж вече беше създадена една в доста голям 
състав ще предложа един по-съкратен вариант – господин Григоров като 
инициатор на предложението, доц. Цветкова като председател на 
комисията по здравеопазване и госпожа Георгиева като Директор на 
дирекция „Здравеопазване“, считам трима достатъчно компетентни колеги, 
които биха могли да направят съответно проверката и на следващо място 
ви предлагам да гласуваме освобождаване на контрольора на дружеството, 
доктор Стефан Стефанов от длъжност, без да избираме нов такъв. 
Благодаря ви, че ме изслушахте. Имате думата за допълнителни…. А, 
господин Иванов и господин Атанасов след това има заявка.  

 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, господин председател. На комисия изказах мнение, че 

проблемите в тубдиспансера не са толкова медицински, колкото стопански 
и помолих доц. Ганчев до сесия да ми предостави справка за това колко 
души са работили минала и по-миналата година, за да знаем как се движи 
ФРЗ-то, Фонд работна заплата, да видим вие там наистина правите ли 
някакви опити да намалите разходите, не само за възнаграждения и за 
храна и въобще… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Извинявайте, че Ви прекъсвам, но това би било предмет на 

проверката в случай, че работната група бъде подкрепена от вас. Това би 
било предмет на проверката, която ще извърши работната група… 

 
Станислав ИВАНОВ 
… ще помоля само да ни предостави тези данни, които така или 

иначе… 



Тодор БАЛАБАНОВ 
… те ще поискат и ще ни  ги представят в един готов вид, за да ги 

разгледаме, така че по същество по-скоро. 
 
Станислав ИВАНОВ 
По отношение на лабораторията по микробиология, моите 

извинения, майка ми е доцент микробиолог, виждал съм лаборатории по 
микробиология. Вашата категорично не е най-хубавата във Варна. Мога да 
ви кажа това. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Атанасов, ще помоля по същество без да… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги,  по същество аз 

също отидох заедно с господин Григоров, на място. Заснех храната, която 
се дава на болните, която трябва да е много специална, която сега беше 
казано, че 14 лв. не била, 8 лв. била, аз… който иска може да му 
предоставя клипа да видите за какъв буламач става въпрос и в какви кутии 
се слага храната. Категорично беше заявено, че има закуска. Няма закуска. 
Състоянието на самото заведение е ужасяващо. Има…. направил съм 
снимки, говорили сме с персонала. Категорично в тези пари трябва да 
бъдат включени и парите за транспорт – 2017, както е било обещано, но не 
е било спазено обещанието, 2018 също, така че много са нещата …и тук да 
се завъртаме по кой, какво казал … господин Ганчев, можем още да 
отваряме тази тема, но мисля, че не е мястото тук… така, че никой не иска 
да закрива това лечебно заведение. Говорим за място, където то да бъде 
преместено, дали ще е в „Св. Анна“ или където и да е на друго място, но 
това нещо трябва да бъде направено възможно най-бързо. По отношение 
на администрацията също няма да коментирам. Всеки може да погледне 
отчетите и да види каква е заплатата на контрольора и на управителя. Дали 
са ги получавали, господин Гуцанов, няма значение, защото ще ги получат 
– рано или късно. Въпросът е персоналът, който е всеки ден е там, който не 
са му плащани разходите за транспорт и който не е получавал пари от 
месеци. За тях ми е болно, а не за управителя и за контрольора, който не 
сме му виждали очите. За тях не ме интересува. Те рано или късно ще си 
получат огромните заплати от …няма да казвам колко. Обаче хората, 
които са там… идете и говорете с тях. За тях е важно, защото те работят 
всеки ден там, не получават пари, нямат и разходите, които правят за 
транспорт дори не са ги получили, а е било обещано, така че проблемите са 
много и тук да се размиваме кой го е казал за Конкорд… естествено,че 
това е ирония на това, което се случва. Благодаря. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Атанасов. Господин Гуцанов, предполагам да 

вземете отношение не по изказването на господин Атанасов, а по 
същество. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми 

господа заместник-кметове, аз се радвам, че се повдигна дискусията, 
защото от години коментираме тубдиспансера и всички се правихме, че не 
разбираме за какво става въпрос. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама не е вярно това. Недейте така, моля ви се, пак… Извинявам се, 

че ви прекъсвам. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… господин председател… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… този мандат сигурно 10 пъти сме водили дебат по темата и никой 

не се е правил, че не разбира за какво става въпрос, от нас… 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… само, че винаги говорихме единствено и само за парите, които са 

необходими. Нали така, колега? Точно така. Благодаря ви. И се радвам, че 
отидохте с господин Григоров, за да се изкоментира това, което днес стана. 
И аз смятам, че действително трябва да бъде подкрепено финансово 
дружеството и заедно с това нещо да се направи нужната комисия, да се 
видят нещата и да се види ще остане ли в този вид или нещо, което сме 
коментирали не един или два пъти, това звено да премине към някои от 
болниците ако те го искат, защото тук има още една въпросителна. Ние го 
говорим, ама сме от едната страна на бариерата, а другите искат ли го. То е 
като в любовта. Трябват двама. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много точно казано. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Така, че аз ви моля този път да… най-накрая да се стигне до това 

виждане, че има хора, които работят, защото аз го поставих и на комисията 
този въпрос и как те се чувстват и се радвам, че с вас го направихме това 
предложение на комисията, че трябва да си вземат парите хората, които 
работят там и че Общинския съвет стана съпричастен на хората, които 



работят в здравното заведение, а самият управител доц. Ганчев каза много 
ясно, че той също не е получавал своята заплата. Не ми е мило за 
контрольора, защото в крайна сметка хората, които работят са много по-
важни. Затова се радвам, че стигнахме до тази гара, най-накрая.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Гуцанов. Благодаря и на колегите, които 

инициираха дебата всъщност. Колеги, други мнения и съображения? Ако 
няма подлагам на гласуване предложението, което първо изчете 
председателя на комисията – за осигуряване на финансовите средства 
ведно с задължаване на управителя средствата, които постъпят от 
държавата да … със средствата, които постъпят от държавата да бъдат 
разплатени заплатите на служителите в лечебното заведение. Режим на 
гласуване. 

 
 1581-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т.4 от Закона за 
лечебните заведения, във връзка с писма от управителя на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания Варна“ ЕООД с рег. № РД19002601ВН-002ВН/13.02.2019 г. и 
№ ОС19000289ВН/23.04.2019 г.,  Общински съвет – Варна взема решение 
да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 257 000 лв. (двеста 
петдесет хиляди лева)  на „Специализирана болница за активно лечение 
по пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД, ЕИК 000090147, 
като целева субсидия за погасяване на задължения на лечебното заведение, 
към взискателя „Енерго-про продажби“ АД по изпълнително дело № 
20198920400159 и към присъединилия се взискател „Национална агенция 
по приходите“, както и  за заплати на персонала за месец ноември и 
декември 2018 г. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2019 
г., като компенсирана промяна по дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, §43-02 „За осъществяване на болнична помощ“  от 
дейност 898 „Други дейности по икономиката“, § 10 издръжка.  

Задължава управителя на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД, средствата 
от държавната субсидия от Министерството на здравеопазването да бъдат 
разходвани за заплати и осигурителни вноски на персонала на лечебното 
заведение. 

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ 
ЕООД,  да внесе предложение за увеличаване на капитала на търговското 
дружество, със стойността на целевата субсидия. 



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

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Благодаря ви, колеги за единодушието. Подлагам на гласуване 

предложението, което направихме…, което направи господин Григоров 
съвместно с мен за създаване на работната група в състав – Григор 
Григоров, Антоанета Цветкова, Анастасия Георгиева. Със задача да 
извърши проверка и съответно да предостави на нашето внимание анализ с 
евентуално възможности за оптимизация на работа на лечебното 
заведение, до следващо заседание на Общински съвет. Режим на гласуване. 

 
1582-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – 
Варна създава съвместна Работна група с администрацията на 
Община Варна с цел оптимизиране работата на „Специализирана болница 
за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД, 
в състав от 2-ма общински съветници и един представител на Община 
Варна, както следва:  

1. Григор Асенов Григоров – общински съветник;  
2. Антоанета Здравкова Цветкова – общински съветник; 
3. Анастасия Маринова Георгиева – Директор на дирекция 

„Здравеопазване“ при Община Варна. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
И последното предложение. На съответните основания по Закона за 

лечебните заведения и Търговския закон и Наредбата за участие на 
Община Варна в капитала на търговските дружества, няма да ги цитирам 
дословно, ще ги отбележим подробно в протокола, предлагам да 
освободим от длъжност контрольора на дружеството – доктор Стефан 
Стефанов. Режим на гласуване. Като постъпи анализа ще седнем, ще ги 
дебатираме. 

 
1583-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 144, ал. 3 от Търговския 



закон във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 от Закона за лечебните 
заведения, Общински съвет – Варна освобождава контрольора на 
“Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД - д-р Стефан Николов 
Стефанов. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Господин Иванов, заповядайте със следващата точка. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, господин председател. Следваща точка 9 от дневния ред. 

Относно даване на съгласие за отпускане на финансови средства от 
бюджета на Община Варна за изграждане на тротоарни настилки по 
републикански път I-9. Става въпрос за 370 000 лв., които да бъдат 
отпуснати за изграждане на тротоарни настилки по пътя Варна-Златни 
Пясъци. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам мнение и съображения, колеги, по въпроса. Режим на 

гласуване. Тротоарите Варна-Златни Пясъци.  
 
1584-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал. 4 от Закона за 
пътищата и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД19006871ВН/15.04.2019 г., Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 370 500 лв. 
с ДДС от бюджета на Община Варна по § 61-02- „Трансфери м/у бюджети 
-предоставени трансфери (-)“ на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 
извършване на строително-монтажни работи по изграждане на тротоарни 
настилки по републикански път I-9, съгласно приложено писмо на 
Агенция „Пътна инфраструктура“. 

2. Дава съгласие дейностите да бъдат възложени от Агенция „Пътна 
инфраструктура“ в качеството си на собственик на пътя, като Община 
Варна осигурява необходимия финансов ресурс, съгласно чл. 30, ал. 4 от 
Закона за пътищата. 

 3. Упълномощава кмета на Община Варна да подпише споразумение 
с Агенция „Пътна инфраструктура“ да извърши всички правни и 
фактически действия за изпълнение на решението. 

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 
наближаващия туристически сезон. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Заповядайте. Да, да… 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Благодаря. Тъй като по правилник не трябва да се взема по този 

начин думата, по който го вземам. Естествено, че трябваше да бъде 
подкрепено това финансиране, т.като не може пътя Варна-Зл.Пясъци да 
остане по този начин. Предполагам, че АПИ го считат… за пътя като техен 
ангажимент, а тротоарът като ангажимент на Общината, но сега аз ви моля, 
когато се провеждат разговори с министър или зам.-министър на 
регионалното развитие, нека този въпрос в крайна сметка да бъде 
изчистен, защото това е път, който не е вътрешен път на гр. Варна. Един 
проблем, който седи от… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…в рамките на града… 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
…да, един проблем, които седи от много време. Той е… знаете, че 

табелата „Варна“ е на едно място, пътят продължава на друго място, 
когато им отърва за винетките табелата е на една дистанция, когато не им 
отърва за тротоара е на друга дистанция. Нека в едни разговори, които не 
могат да бъдат предмет на работа на Общинския съвет, а по-скоро по друг 
начин се водят подобни разговори, най-накрая този път I-9 да бъде 
изчистен към кого се води, защото ще продължи проблема и от дървения 
мост нататък към „Златни Пясъци“, когато се наложи и там да се прави 
всичките тези тротоарни елементи, защото няма как хората да продължат и 
постоянно ще трябва да се дофинансира нещо, което сега разбирате, че е 
смешно… нали, тук да се убеждаваме Общинския съвет, държавата прави 
асфалта, не иска да направи един метър тротоар. Нали… нещо, което 
трябва в крайна сметка да бъде изчистено, да се сложи в някакъв порядък. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Въпросът, е че… 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Да, то е в порядъка на двете страни. Трябва да се разберат. Така, че 

вие сте управляващите в момента, ако можете изчистете го този въпрос. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Въпросът има леки нюанси, но след като се разрешат по този въпрос 

и той ще се разреши… нюансите не са и толкова леки, нали…, но те ще се 
разрешат. Те са публична-общинска собственост. Водят се в рамките, 
границите на града по ОУП. Господин Иванов, заповядайте. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Десета точка. Относно осигуряване на допълнителни средства от 

бюджета на Община Варна за 2019 г. за финансиране на капиталови 
разходи за Начално училище „Васил Левски“. ПК „Финанси и бюджет“ 
дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги. Режим на гласуване. А? Има заявка 

за изказване. Господин Гуцанов. Не я видях просто. Сега ми излезе. 
Поддържате ли я или я оттегляте. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Оттеглям я. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване, колеги. 
 
1585-6. На основание на чл.21, ал.1 т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.124 от Закона за 
публичните финанси и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД19007479ВН/22.04.2019 г.,   Общински съвет – Варна решава да бъдат 
осигурени допълнителни средства за изпълнението на обект „Начално 
училище „Васил Левски“ – проектиране и основен ремонт и 
реконструкция на Начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, 
кв.70,28 м.р., кв. „Аспарухово“ в размер на 525 510 лв.  

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2019 
г. като компенсирана промяна за  дейност 322 „Неспециализирани 
училища, без професионални гимназии“, §51 „Основен ремонт“ от  
дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ , §10-
30 „Текущ ремонт“. Промените да се отразят в Приложение 4 към бюджета  
„Разчет за финансиране на капиталови разходи по функции и източници на 
финансиране“ в частта за функция „Образование“. 

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

 



Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 11, предложението се приема.* 

 
Господин Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Единадесета точка. Относно осигуряване на допълнителни средства 

от бюджета на Община Варна за 2019 г. за финансиране на капиталови 
разходи за ДГ „Карамфилче“. ПК „Финанси и бюджет“ дава положително 
становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Режим на гласуване. 
 
1586-6. На основание на чл.21, ал.1 т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.124 от Закона за 
публичните финанси и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД19007479ВН/22.04.2019 г.,   Общински съвет – Варна: 

1. Решава да бъдат осигурени допълнителни средства за 
изпълнението на обект „Изграждане на нова сграда към Детска градина 
„Карамфилче“ в УПИ VII 312 – „за детска градина“ в кв. 17, по плана на 
25-ти мр. на територията на гр. Варна“ за 4 групи в размер на 95 465 лв. 
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2019 г. 
като компенсирана промяна за  дейност 311 „Детски градини“, §52-02 
„Придобиване на сгради“ от  дейност 606 „Изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа“ , §10-30 „Текущ ремонт“. Промените да се 
отразят в Приложение 4 към бюджета „Разчет за финансиране на 
капиталови разходи по функции и източници на финансиране“.  

2. Одобрява изменение на Приложение 4 към бюджета  „Разчет за 
финансиране на капиталови разходи по функции и източници на 
финансиране“ във функция „Образование“, дейност 311 „Детски градини“,  
§51 „Основен ремонт“ чрез компенсирана промяна в рамките на 
първоначално одобрения бюджет 2 436 000 лв. на обекти  „Основен ремонт 
и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт“, поименен 
списък на обекти. 

Промените да се отразят в Приложение № 4 към бюджета „Разчет за 
финансиране на капиталови разходи по функции и източници на 
финансиране“.  

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



Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 12, предложението се приема.* 

 
Господин Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Следваща точка. Относно вземане на решение за отпускане на 

финансови средства за „КОТ –Варна“ ЕООД. ПК „Финанси и бюджет“ 
дава положително становище. Сумата е 35 000 лв. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
1587-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от 
Александър Каиков – управител на „КОТ –Варна“ ЕООД с рег. № 
РД190007474ВН/22.04.2019 г., Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 35 000 лв. (тридесет и пет 
хиляди лева)  на „КОТ –Варна“ ЕООД, ЕИК 148114865, за обследване и 
оценка на материалните активи, състоянието на съоръженията и други 
разходи.  

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2019 
г., §70-01 „Разходи за придобиване на дялове и акции и увеличаване на 
капитала и капиталовите резерви“. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
  
Станислав ИВАНОВ 
Тринадесета точка. Относно вземане на решение във връзка с 

обследване за енергийна ефективност на лечебните заведения на 
територията на Община Варна, кандидатствали за финансиране по 
европейски програми и проекти към Фонд за устойчиво градско развитие и 
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“. ПК „Финанси 
и бюджет“ дава положително становище. По 35 000 лв. на лечебно 
заведение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Ако няма подлагам на гласуване. 
 
1588-6. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от 
Закона за лечебните заведения, и във връзка с докладни от управителите на 



„Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ 
ЕООД с рег. № РД19000598ВН/11.01.2019 г., „Диагностично - 
консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово - Варна“ ЕООД с 
рег. № ОС18000678ВН/30.11.2018 г., „Диагностично - консултативен 
център 3 – Варна“ ЕООД с рег. № ОС18000666ВН/28.11.2018 г.,  
„Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД 
с рег. № ОС18000668ВН/28.11.2018 г., „Диагностично - консултативен 
център „Чайка““ ЕООД с рег. № РД19003967Вн/28.02.2019 г. и 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД с рег. № 
РД18023185ВН/03.12.2018 г. и свое решение № 1394-5(№35)/05.10.2018 г., 
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства  за  обследване и 
изготвяне на енергиен одит, включително идеен проект, по проект за 
кандидатстване във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 
източници“, изготвяне на проектно предложение и бизнес план, 
консултантска помощ при защитата на проекта пред Фонд „Енергийна 
ефективност и възобновяеми източници“ и изготвяне на тръжна процедура 
за избор на изпълнител по проекта в размер по 35 880 лв. на всяко от 
следните лечебни заведения, общинска собственост: „Диагностично - 
консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД, 
„Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово - 
Варна“ ЕООД, „Диагностично - консултативен център 3 – Варна“ ЕООД, 
„Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД, 
„Диагностично - консултативен център „Чайка““ ЕООД и 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД. 

Средствата в размер на 215 280 лв. да бъдат осигурени от 
планираните в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, §55-01 
„Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ от бюджета на 
Община Варна за 2019 г., като бъдат отразени в Приложение № 4 „Разчет 
за финансиране на капиталови разходи по функции и източници на 
финансиране“.  

След извършването на дейностите, за които средствата са отпуснати 
да се увеличи капитала на  „Диагностично - консултативен център 1 „Света 
Клементина“ – Варна“ ЕООД, „Диагностично - консултативен център 
Свети Иван Рилски – Аспарухово - Варна“ ЕООД, „Диагностично - 
консултативен център 3 – Варна“ ЕООД, „Диагностично - консултативен 
център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД, „Диагностично - консултативен 
център „Чайка““ ЕООД и „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ 
ЕООД“, със стойността на усвоените средства. Общински съвет - Варна  
възлага на управителите на лечебните заведения да внесат предложение за 



увеличаване на капитала на търговското дружество, както и да представят 
подробен отчет за разходите. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Станислав ИВАНОВ 
Четиринадесета точка. Относно изграждане на детска площадка за 

игра на открито в местност „Свети Никола“, район „Приморски“ гр. Варна. 
ПК „Финанси и бюджет“ дава положително становище. Замяна на детска 
площадка. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам мнения и съображения, колеги. Режим на гласуване. 
 
1589-6. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД19007361ВН/18.04.2019 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да се замени обект: Изграждане на детска площадка за 
игра на открито в ПИ 10135.2563.330, с адрес местност „Свети Никола“ 
№117, район „Приморски“, гр. Варна, в т.ч. проектиране, авторски надзор, 
СМР с обект: Изграждане на детска площадка за игра на открито в  
ПИ10135.2563.328, с адрес местност „Свети Никола“, район 
„Приморски“, гр. Варна, в т.ч. проектиране, авторски надзор, СМР, като 
стойността не се променя. 

Промените да се отразят в Приложение № 4 към бюджета „Разчет за 
финансиране на капиталови разходи по функции и източници на 
финансиране“.  

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Станислав ИВАНОВ 
Петнадесета точка. Относно вземане на решение за извършване на 

компенсирана промяна в Програма „Спорт“ 2019 г. от бюджета на Община 
Варна. ПК „Финанси и бюджет“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги. Режим на гласуване. 
 
1590-6. 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 от Програма 



„Спорт“ 2019 г., (Приложение № 25) от бюджета на Община Варна за 2019 
г., като в т. 21 „Национални, международни и други прояви“, да бъдат 
включени две нови точки, както следва: 

„т. 21.13 Международен турнир по плуване „Arena Black Sea Cup” - 
финансови средства в размер на 20 000 лв. 

т. 21.14 „Варна играе“ -  финансови средства в размер на 5 500 лв.“. 
Средствата да бъдат осигурени в рамките на планираните средства в 

т. 21 „Национални, международни и други прояви“, в  Програма „Спорт“ 
2019 г., (Приложение №25) от бюджета на Община Варна за 2019 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 16, предложението се приема.* 
 
Благодаря на господин Иванов. Госпожо Боева, заповядайте да 

започнем със собствеността, след което ще дадем обедна почивка. 
Добромир Джиков за протокола – за. 
 

Продължаваме с точка седма от дневния ред. 
 
 
 

  



VII. 
 

По точка седма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

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

с имоти – общинска собственост през 2019 г.“, одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „1-ва“, ПИ 10135.2564.935. 

(2) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти-общинска собственост през 2019 г.“, одобряване на пазарна оценка 
и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, со Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.699. 

(3) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти-общинска собственост през 2019 г.“, одобряване на пазарна оценка 
и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. Прилеп“, ПИ 10135.2553.1935. 

(4) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Ален мак“, ПИ 10135.2515.814. 

(5) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Ален мак“, ПИ 10135.2515.3982. 

(6) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Македония“ № 158, ПИ 10135.1502.180. 

(7) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.639. 

(8) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата“, ПИ 10135.2317.4369. 

(9) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, кв. 
„Виница“, ул. „Обзор“, ПИ 10135.2575.2125. 

(10) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, с. 
Тополи, м. „Гарата“ , ПИ 72709.110.28. 

(11) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Ракитника“, ПИ 10135.5426.2321. 



(12) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, со „Ален мак“, ПИ 10135.2515.3907. 

(13) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Прилеп“, ПИ 10135.2553.1932. 

(14) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5404.1614. 

(15) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.4382. 

(16) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.4362. 

(17) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.3503. 

(18) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.3811. 

(19) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на 
решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Христо 
Смирненски“, ПИ 10135.255.2577. 

(20) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на 
решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на обекти общинска собственост, находящи се в гр. Варна, жк 
„Възраждане“. 

(21) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, со „Кочмар“, ПИ 
10135.3523.9528 и ПИ 10135.3505.1170. 

(22) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, со „Кочмар“, ПИ 
10135.3523.9528. 

(23) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Мир“. 



(24) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, кк „Чайка“, ПИ 
10135.2572.131, ПИ 10135.2572.113 и ПИ 10135.2572.180. 

(25) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Ален мак“ . 

(26) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, со „Боровец-юг“ 

(27) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 
недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Александър Малинов“ № 15, на собственика на законно построена 
сграда. 

(28) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ПИ 10135.2560.430, 
на собственика на законно построена сграда. 

(29) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се 
в: 

- гр.Варна, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор 
10135.5501.410, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона“. 

- гр.Варна, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор 
10135.5501.24, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона“. 

(30) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление части от имоти, 
находящи се в гр. Варна, бул. „Ген. Колев“ № 92; гр. Варна, ул. „Цар 
Борис“ III 35 Б; гр. Варна, жк „Трошево“ бл. 10; гр. Варна, жк „Владислав 
Варненчик“, бл. 302, вх. 17, гр. Варна, ул. „Народни будители“ № 2, в 
полза на Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана 
система за регулиране на уличното движение“. 

  (31) – допълване на  „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г.“ и 
предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ в гр. Варна, жк 
„Владислав Варненчик“ в полза на ОП „Комплекс за детско хранене“. 

(32) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Найден Геров“ № 31, в 
полза на Основно училище „Васил Друмев“. 

(33) – допълване 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, жк 



„Чайка“, бл. 67 в полза на Сдружение за подкрепа на лица с умствени 
затруднения. 

(34) – даване на съгласие за сключване на договор за наем за имот, 
находящ се в гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“, № 67А със 
Сдружение „Лайнс Клуб Варна“. 

(35) – допълване 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, м. 
„Малка чайка“ в полза на Център по хидро- и аеродинамика – Варна 
към Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. 
Ангел Балевски“. 
 (36) – даване на съгласие за сключване на анекс към договор № 
Д13000729ВН/25.06.2013 г. между Община Варна и ДГ № 10 
„Карамфилче“. 

(37) – изменение на решение № 1357-4-1(35)/05.10.2018 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(38) – поправка на очевидна фактическа грешка в решения № 1277-
2(32)/28.06.2018 г., №1277-2-1(32)/28.06.2018 г. и №1277-2-
2(32)/28.06.2018 г. на Общински съвет – Варна. 

(39) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1329-
12(32)/28.06.2018 г. на Общински съвет – Варна. 

(40) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1481-
8(36)/19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна. 

(41) – одобряване на застраховател на имуществото на 
„Диагностично – консултативен център 4 – Варна” ЕООД. 

(42) – одобряване на застраховател на имуществото на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД. 

(43) – одобряване на застраховател на имуществото на „Ученическо 
и столово хранене“ ЕАД. 

(44) – увеличаване на капитала на „Специализирана болница по 
очни болести за активно лечение“ ЕООД и промяна на Устава на 
дружеството. 

(45) – промяна на устава на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ 
ЕООД.  

(46) – даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на 
ползване, върху недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се 
в гр.Варна, ул. „Околчица“ № 15 в полза на Народно читалище „Ясна 
поляна - 2014“. 

(47) – даване на съгласие за предоставяне за стопанисване, 
поддържане и техническа експлоатация на „Водоснабдяване и 
канализация – Варна“ ООД новоизграден инфраструктурен обект: 



„Канализационно-помпена станция 5-главна, напорна канализация до 
о.т.131, довеждаща канализация от о.т.134 и о.т.73, реконструкция на 
водопроводна мрежа от о.т.131 до о.т.73 в кв.9, 14, 15 и 16 по плана на 
„Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна“. 

(48) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г.“ и вземане 
решение за провеждане на процедура по придобиване безвъзмездно в 
собственост на Община Варна на недвижим имот – публична държавна 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 
113. 

(49) – даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на 
ползване върху обособени обекти от капитала на „Диагностично 
консултативен център 3 – Варна“ ЕООД за предоставяне на социална 
услуга „Кризисен център за лица жертви на насилие или трафик на хора“. 

(50) – отмяна на Решение № 3140-11/32/09,10.03.2011 г. на 
Общински съвет – Варна, допълване на „Годишна програма за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на 
решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на обекти общинска собственост, находящи се в гр. Варна, жк 
„Младост“. 

    Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има проблем с таблета ли? Да помоля за съдействие тук на 

председателя на комисията, с таблета.  
 
Янко СТАНЕВ 
Хайде да направим една почивка… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Давам, да. Да минем точките малко и ще дам. Да. До 20-та. Два 

анблока има, нека ги минем и давам почивка. Да. Идеята ми е колеги, 
максимално нали, днес да успеем да приключим в рамките на… не, сега 
продължаваме с… да, да. След това ще дам обедна почивка, за да можем в 
рамките на деня да …ами… към… до 15-20 минути ще дам почивка. Да. 
Докато гледат на госпожа Боева таблета правя процедурно предложение 
точки… подточки от (1) до (10), от (11) до (18), от (19) и (20), (21) до (26) 
включително, (27) и (28), (29) до (32) включително, (33) и (35), (38) до (40) 
включително, (41) до (43) включително, да бъдат разгледани и гласувани 
анблок. Мнения и съображения? Режим на гласуване, колеги.  

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 



За протокола  Григор Григоров, Лидия Маринова, Славчо Славов – 
„за“. Заповядайте, госпожо Боева.  

 
Юлияна БОЕВА 
Уважаеми колеги общински съветници, представители на 

администрацията, започваме с точките по проектите за решения. Точка 
едно относно допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“, одобряване 
на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост 
върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „1-ва“, ПИ 10135.2564.935. ПК 
“Собственост и стопанство“ дава положително становище. Втората точка 
от анблока е относно допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост 
върху имот, находящ се в гр. Варна, со Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.699. 
ПК “Собственост и стопанство“ дава положително становище. Третата 
точка е относно допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г.“, одобряване на 
пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост 
върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. Прилеп“, ПИ 10135.2553.1935. ПК 
“Собственост и стопанство“ дава положително становище. Четвъртата 
точка е относно одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Ален мак“, ПИ 10135.2515.814. ПК “Собственост и стопанство“ дава 
положително становище. Петата точка е относно одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 
имот, находящ се в гр. Варна, со „Ален мак“, ПИ 10135.2515.3982. ПК 
“Собственост и стопанство“ дава положително становище. Шеста точка е 
относно одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Македония“ № 158, ПИ 10135.1502.180.  ПК “Собственост и стопанство“ 
дава положително становище. Седмата точка е относно одобряване на 
пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост 
върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.639. 
ПК “Собственост и стопанство“ дава положително становище. Осма точка 
относно одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата“, ПИ 10135.2317.4369. ПК 
“Собственост и стопанство“ дава положително становище. Девета точка е 
относно одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, кв. 
„Виница“, ул. „Обзор“, ПИ 10135.2575.2125. ПК “Собственост и 
стопанство“ дава положително становище. Десета точка от анблока е 



относно одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, с. 
Тополи, м. „Гарата“ , ПИ 72709.110.28. ПК “Собственост и стопанство“ 
дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Не виждам мнения и съображения. Режим на 

гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1591-7. 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. № ОСИСД17001272ВН-003ВН/09.01.2019 г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2019 г.“ както следва: в Раздел IX „Недвижими 
имоти – частна общинска собственост, за които Община Варна ще проведе 
процедура по прекратяване на съсобственост с държавата, физически и 
юридически лица по реда на чл. 36 от Закона за общинската собственост и 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество – делба, продажба на частта на Община Варна, откупуване 
частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна“, с недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „1-ва“, представляващ 226 (двеста двадесет и шест) кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2564.935 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и 
четири.деветстотин тридесет и пет), целият с площ от 876 (осемстотин 
седемдесет и шест) кв.м, Акт за общинска собственост № 9416/23.02.2017 
г. 

1591-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № ОСИСД17001272ВН-003ВН/09.01.2019 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от 
независим оценител във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна, представляваща 226 (двеста 
двадесет и шест) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.2564.935 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
шестдесет и четири.деветстотин тридесет и пет), целият с площ от 876 
(осемстотин седемдесет и шест) кв.м, по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на 
ИД на АГКК, изменени със Заповед № РД18-5246/30.06.2016 г. на 



Началника на СГКК – Варна, съгласно Акт за общинска собственост № 
9416/23.02.2017 г., вписан в Служба по вписванията, находящ се в гр. 
Варна, ул. „1-ва“ в размер на 22 160 (двадесет и две хиляди сто и 
шестдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м в 
размер на 98,05 (деветдесет и осем лева и пет стотинки) лева, без включен 
ДДС. 

1591-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2, по реда на чл. 28 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Варна, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
ОСИСД17001272ВН-003ВН/09.01.2019 г., Общински съвет – Варна реши 
да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна и от 
друга страна „Мастерплан“ ЕООД, ЕИК148144520, със седалище и адрес 
на управление гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 39 с управител 
Валерия Юриевна Першина чрез продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „1-ва“ , представляващ 226 (двеста 
двадесет и шест) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.2564.935 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
шестдесет и четири.деветстотин тридесет и пет), целият с площ от 876 
(осемстотин седемдесет и шест) кв.м, по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на 
ИД на АГКК, изменени със Заповед № РД18-5246/30.06.2016 г. на 
Началника на СГКК – Варна, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
9416/23.02.2017 г. 

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

 
 
 
1592-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ120648ВН-010ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна   
допълва „Годишна програма  за  управление  и  разпореждане с  имоти –        
общинска  собственост  през  2019г.”,  както  следва:  към  раздел ІХ. 
„Недвижими имоти - частна  общинска  собственост, за които  в  Община  
Варна  ще се  проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл.36 от ЗОС и 



НРПУРОИ – делба, продажба на частта на община Варна, откупуване 
частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя следния текст: 
 

Данни за имота Площ - кв.м АОС № 
гр. Варна, со „Боровец - юг“  

ПИ 10135.5403.699 197/605 кв.м ид.ч. 6016/19.02.2010 г. 

1592-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ120648ВН-010ВН/11.04.2019 г., Общински 
съвет – Варна одобрява  пазарната оценка, изготвена от оценител на  
недвижими имоти,  във  връзка  с прекратяване на съсобственост по реда  
на чл. 36, ал.1, т. 2 от Закона за общинската собственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна,  представляваща 197 (сто деветдесет и седем) 
кв.м ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.699 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.шестстотин деветдесет и 
девет), целият с площ от 605 (шестстотин и пет) кв.м,  находящ се в 
со„Боровец-юг“, гр.Варна, която възлиза на 5 460 (пет хиляди 
четиристотин и шестдесет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност 
на 1 кв.м 27,72 лв. (двадесет и седем лева седемдесет и две стотинки), без 
включен ДДС.  

1592-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка  с  чл. 27,  т. 2  от  Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ120648ВН-
010ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
Иванка Йорданова Драганова, чрез продажба на имот - частна общинска 
собственост, находящ се в со „Боровец-юг“, гр.Варна, представляващ 197 
(сто деветдесет и седем) кв.м ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 
10135.5403.699 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 
и три.шестстотин деветдесет и девет), целият с площ от 605 (шестстотин и 
пет) кв.м, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на район 
“Аспарухово“, при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори 
10135.5403.698, 10135.5403.4725, 10135.5403.4724, 10135.5403.688, 
10135.5403.700, 10135.5403.9634,  по одобрената с решение по-горе 
пазарна оценка.                                                                                                                                                                                                                                                               

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6016/19.02.2010 г. 

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



1593-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ109906ВН-012ВН/17.04.2019 г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма  за  управление  и  разпореждане с  имоти –        
общинска  собственост  през  2019г.”,  както  следва:  към  раздел ІХ. 
„Недвижими имоти – частна общинска  собственост, за които  в  Община  
Варна  ще се  проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл. 36 от ЗОС и 
НРПУРОИ – делба, продажба на частта на община Варна, откупуване 
частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя следния текст: 
 

Данни за имота Площ - кв.м АОС № 
гр. Варна, ул. „Прилеп“, 
ПИ 10135.2553.1935 41/314 кв.м ид.ч. 9915/05.07.2018г. 

1593-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ109906ВН-012ВН/17.04.2019 г., Общински 
съвет – Варна одобрява  пазарната оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на 41 кв.м 
идеални части от поземлен   имот   с   идентификатор  10135.2553.1935 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
три.хиляда деветстотин тридесет и пет), по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на   гр. Варна, находящ  се на ул. „Прилеп“, във  
връзка  с прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от 
Закона за общинската собственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, в размер на 5 500 (пет хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1 кв.м  в размер на 134,15 (сто тридесет и четири 
лева и петнадесет стотинки), без включен ДДС. 

1593-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка  с  чл. 27,  т. 2  от  Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в  
изпълнение  на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост 
през 2019 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ109906ВН-012ВН/17.04.2019 г., Общински съвет – Варна реши да 
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга 
страна Анелия Иванова Ракитина, чрез продажба на имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. „Прилеп“, 
представляващ 16 кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 



10135.2553.1935 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и три.хиляда деветстотин тридесет и пет), по  Кадастралната 
карта и кадастралните регистри  на  гр.Варна, целият с площ от 314 кв.м, 
при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори 10135.2553.30, 
10135.2553.1934, 10135.2553.1932, по одобрената по – горе пазарна оценка.                                                                                                                                                                                                                                                               

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9915/05.07.2018 г. 

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

 
 
 
 
1594-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ095765ВН-006ВН/24.01.2019 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на 4/580 кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2515.814 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.осемстотин и 
четиринадесет), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 
Варна, находящ се в гр.Варна, со „Ален мак“, във връзка с прекратяване 
на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 
собственост, чрез продажба на частта на Община Варна, която възлиза на 
326 (триста двадесет и шест) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност 
на 1 кв.м в размер на 81,50 (осемдесет и един лева и петдесет стотинки) 
лева, без включен ДДС. 

1594-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ095765ВН-
006ВН/24.01.2019 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
Росен Николов Христов, чрез продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, со „Ален мак“, представляващ 4 
(четири) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.2515.814 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
петнадесет.осемстотин и четиринадесет), по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр.Варна, целият с площ от 580 (петстотин и 



осемдесет) кв.м, при граници на имота: поземлени имоти с 
идентификатори 10135.2515.3732, 10135.2515.813, 10135.2515.815, 
10135.2515.3618, по одобрената по-горе пазарна оценка.  

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
10008/29.10.2018г.  

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

 
 
 
 
 
1595-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост 
през 2019 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ050866ВН-018ВН/24.01.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена по заявление за прекратяване на съсобственост, 
чрез продажба частта на Община Варна, представляваща 33 (тридесет и 
три) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.2515.3982 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
петнадесет.три хиляди деветстотин осемдесет и две), целият с площ от 601 
(шестстотин и един) кв.м, находящ се в гр.Варна, со „Ален мак“, при 
граници на имота: ПИ №10135.2515.817, ПИ №10135.2515.814, ПИ 
№10135.2515.816, ПИ №10135.2515.815, ПИ №10135.2515.3732, ПИ 
№10135.2515.812 в размер на 2 300 (две хиляди и триста) лева, без 
включен ДДС. 

1595-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № АУ050866ВН-018ВН/24.01.2019 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна и Велислава Руменова Христова - Доте, 
Христо Руменов Христов и Цветелина Свиленова Бонова чрез продажба на 
недвижим имот, представляващ 33 (тридесет и три) кв.м идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3982 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди деветстотин 
осемдесет и две), целият с площ от 601 (шестстотин и един) кв.м, находящ 
се в гр.Варна, со „Ален мак“ при равни квоти по одобрената по-горе 
пазарна оценка. 



За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9981/25.09.2018 г. 

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

 
 
 
 
1596-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост 
през 2019 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ111530ВН-023ВН/24.01.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена по искане за прекратяване на съсобственост, 
чрез продажба частта на Община Варна, представляваща 7,67 (седем цяло 
и шестдесет и седем стотни) кв.м идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.1502.180 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и две.сто и осемдесет), целият с площ от 232 (двеста тридесет и 
два) кв.м, находящ се в гр.Варна, ул. „Македония“ № 158, при граници на 
имота: ПИ №10135.1502.176, ПИ №10135.1502.181, ПИ №10135.1502.183, 
ПИ №10135.1502.178, ПИ №10135.1502.177 в размер на 770 (седемстотин и 
седемдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м в 
размер на 100,39 лева (сто лева и тридесет и девет стотинки), без включен 
ДДС.  

1596-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № АУ111530ВН-023ВН/24.01.2019 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна и от друга Белгин Ибрямов Исмаилов, чрез 
продажба на 7,67 (седем цяло и шестдесет и седем стотни) кв.м идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.1502.180 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда петстотин и две.сто и осемдесет), находящ се в 
гр.Варна, ул. „Македония“ № 158, по одобрената по-горе пазарна оценка.  

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
6349/18.03.2011 г. 

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



1597-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ109506ВН-010ВН/06.03.2019 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост по реда на 
чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща 51 (петдесет и един) кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.639 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.шестстотин 
тридесет и девет), целият с площ от 651 (шестстотин петдесет и един) кв.м, 
находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг”, в размер на 2 144 (две хиляди 
сто четиридесет и четири) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 
1 кв.м в размер на 42,04 лева (четиридесет и два лева и четири стотинки), 
без включен ДДС. 

1597-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ109506ВН-
010ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
Искра Георгиева Георгиева-Неделчева, чрез продажба на имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг”, 
представляващ 51 (петдесет и един) кв.м идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.5403.639 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и три.шестстотин тридесет и девет), по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, район 
„Аспарухово“, целият с площ от 651 (шестстотин петдесет и един) кв.м, 
при граници на имота: ПИ 10135.5403.9607, ПИ 10135.5403.4046, ПИ 
10135.5403.638, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9822/26.03.2018 г. 

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

 
 
 
 
 



1598-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация , чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ108928ВН-011ВН/01.03.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост, 
чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 7 (седем) кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2517.4369 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и седемнадесет.четири 
хиляди триста шестдесет и девет), целият с площ от 1364 (хиляда триста 
шестдесет и четири) кв. м, находящ се в гр. Варна, со „Манастирски рид, 
Бялата чешма, Дъбравата“ в размер на 200 (двеста) лева без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м в размер на 28,57 (двадесет и осем 
лева и петдесет и седем стотинки) лева, без включен ДДС. 

1598-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № АУ108928ВН-011ВН/01.03.2019 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна и от друга страна Борислав Георгиев 
Желязков чрез продажба на имот – частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, 
представляващ 7 (седем) кв.м идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.2517.4369 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и седемнадесет.четири хиляди триста шестдесет и 
девет), целият с площ от 1364 (хиляда триста шестдесет и четири) кв. м, 
при граници: ПИ 10135.2517.9503, ПИ 10135.2517.1575, ПИ 
10135.2517.5293, ПИ 10135.2517.1573, ПИ 10135.2517.1569, ПИ 
10135.2517.1570, ПИ 10135.2517.1571, ПИ 10135.2517.1585, ПИ 
10135.2517.1587 на съсобственика Борислав Георгиев Желязков, по 
одобрената по-горе пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост №10062/24.01.2019 г. 

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

 
 
 

1599-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 



22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № ОСИСД18002911ВН-009ВН/26.03.2019 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от 
оценител на недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на 
74/367 кв.м идеални части от поземлен  имот с идентификатор 
10135.2575.2125 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
седемдесет и пет.две хиляди сто двадесет и пет), по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр.Варна, находящ се в гр. Варна, кв. 
„Виница“, ул. „Обзор“, във връзка с прекратяване на съсобственост по 
реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна в размер на 8 905 (осем хиляди 
деветстотин и пет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м в 
размер на 120,34 (сто и двадесет лева тридесет и четири стотинки).  

1599-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № ОСИСД18002911ВН-
009ВН/26.03.2019 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
Ивайло Александров Иванов, чрез продажба на имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Обзор“, 
представляващ 74 (седемдесет и четири) кв.м идеални части от поземлен  
имот с идентификатор 10135.2575.2125 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.две хиляди сто двадесет и пет), 
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, целият с 
площ от 367 (триста шестдесет и седем) кв.м, съгласно скица-проект № 15-
432277/28.06.2018г., издадена от СГКК-Варна, при граници на имота: 
поземлени имоти с идентификатори 10135.2575.1987, 10135.2575.162, 
10135.2575.2033, 10135.2575.2127, 10135.2575.1986, 10135.2575.2126, по 
одобрената по-горе пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 10035/12.12.2018 г. 

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

 
 
 
1600-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 



на Община Варна с рег. № АУ076219ВН-010ВН/11.04.2019 г.,  Общински 
съвет – Варна одобрява  пазарната оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на 175/3253 
кв.м ид.ч от поземлен имот с  идентификатор 72709.110.28 (седемдесет и 
две хиляди седемстотин и девет.сто и десет.двадесет и осем), по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тополи, община 
Варна, във  връзка  с прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 
1, т. 2 от Закона за общинската собственост, чрез продажба на частта на 
Община Варна, която възлиза на 7 306 (седем хиляди триста и шест) лева 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м  41,75 лв. (четиридесет и 
един лева седемдесет и пет стотинки), без включен ДДС.  

1600-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка  с  чл. 27,  т. 2  от  Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в  
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019г.“ 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ076219ВН-
010ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
„КРАНОВЕ-РН“ ООД, ЕИК 200622239, представлявано от управителя   
Недко   Михайлов  Недев,  чрез  продажба  на  имот  -  частна  общинска  

собственост, находящ се в община Варна, с. Тополи, м. „Гарата“, 
представляващ 175/3253 кв.м ид.ч от поземлен имот с  идентификатор 
72709.110.28 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.сто и 
десет.двадесет и осем), по КККР на с. Тополи, община Варна, идентичен с 
УПИ ХІV-10,18 „за складова и логистична дейност“, кв.32, по плана на 
ЗПЗ-Варна, землище на с. Тополи, община Варна, при граници на имота: 
поземлени имоти с идентификатори 72709.110.19, 72709.110.27, 
72709.515.193, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 10052/12.12.2018 г. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
Заповядайте. За протокола Юлияна Боева – за. Продължете. 
 
 
 



Юлияна БОЕВА 
Следващият анблок от единадесета до осемнадесета точка 

включително. Започвам с единадесет относно одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 
на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, со 
„Ракитника“, ПИ 10135.5426.2321. ПК “Собственост и стопанство“ дава 
положително становище.  Посочени са тръжните условия, подробно. 
Дванадесета точка относно одобряване на пазарна оценка и вземане на 
решение за провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Ален мак“, ПИ 10135.2515.3907. ПК 
“Собственост и стопанство“ дава положително становище. Тринадесета 
точка… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Текстът е еднакъв госпожо Боева, само имотите и улицата… 
 
Юлияна БОЕВА 
… да, също публичен търг относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, ул. 
„Прилеп“, ПИ 10135.2553.1932. ПК “Собственост и стопанство“ дава 
положително становище. Четиринадесета точка относно одобряване на 
пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за 
продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, 
со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5404.1614. ПК “Собственост и стопанство“ 
дава положително становище. Петнадесета относно одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 
на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, со 
„Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.4382. ПК “Собственост и стопанство“ дава 
положително становище. Шестнадесета относно одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 
на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, со 
„Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.4362. ПК “Собственост и стопанство“ дава 
положително становище. Седемнадесета точка относно одобряване на 
пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за 
продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, 
со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.3503. ПК “Собственост и стопанство“ 
дава положително становище. И осемнадесета одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 
на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, со 
„Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.3811. ПК “Собственост и стопанство“ дава 
положително становище. 

 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Господин Григоров, имате думата. 

Господин Вичев, Вие сте заявили реплика към господин Гуцанов, ама той 
заявка не е правил за изказване. Да. Заповядайте. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Няма да ви отнемам от времето да изказвам аргументите, които 

изказах в началото на заседанието, само ще помоля представителите на 
собственост и стопанство да посочат закона и правното основание точно, 
което тези имот… с тези имоти сега ще се разпоредим. И второто, което 
искам да кажа, че би било добре, когато има становище от юридически 
характер, тук да присъстват и представители на правния отдел, т.е. ако 
беше тук господин Йондров щях да му задам въпроса какво е имал 
предвид, след като е написал тази резолюция. Аз мога да подкрепя тези 
точки, нали,  така или иначе, но очаквам отговорите на тези въпроси в 
рамките на следващата седмица, ако не ги получа тези въпроси обещавам 
ви, че ще разпратя съобщения, платени, до десет централни европейски 
вестника със съдържание, което ще бъде много подходящо да се създаде 
един голям пърформанс.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Григоров… ще Ви бъдат предоставени. Господин Йондров 

вече не работи в Община Варна, само да Ви кажа, а има също така достоен 
заместник. Господин Вичев, заповядайте. … ще дадете правните основания 
само с едно писмо към господин Григоров… 

 
Януарий ВИЧЕВ 
Моето предложение е по отношение на точка тринадесета. Аз и на 

миналата сесия го бях повдигнал този въпрос. Става въпрос за този имот, 
всъщност земята е около улица „Прилеп“, това е точно част от „Детелина“. 
Това трябва да бъде зелена площ, а ние като го обявим на търг това 
означава трябва да бъде застроен. И това за пореден път… това нито му е 
мястото за застрояване, някаква сграда се появява, така че много моля този 
имот №13, който е,  да остане общинска собственост и да се предостави за 
озеленяване, и за облагородяване, за дървета да се засеят и такива неща. 
Така, че за пореден път го повдигам този въпрос. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Вичев. Господин Бойновски, заповядайте за 

кратко становище по въпроса. 
 
 



Петко БОЙНОВСКИ 
Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници 

както и за предния имот, който беше на предходната сесия, значи ние 
процедираме процедура за продажба чрез публично наддаване на база 
влязла в сила градоустройствена разработка, която предвижда застрояване 
на имота и озеленяване. Имотът е с отреждане за жилищно строителство и 
озеленяване. Значи цялата територия там имаше възстановени два имота. 
Отделени са частните имоти, другото остана общинска собственост, 
разпределени са с възможност за застрояване. ПУП-ът е гледан и 
одобряван на експертен съвет на Община Варна. Затова си позволяваме… 
като част от общинска собственост да върви на чл. 35, ал.1 от Закона за 
общинската собственост. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Благодаря. Господин Вичев. Подлагам Вашето 

предложение, за отпадане на точката от дневния ред, на гласуване. 
Господин Вичев, господин Григоров не е правил предложение. Той 
отправи искане. Искане със заплашителен край. 

 
Резултати от гласуването: за – 12; против – 4; въздържали се – 14; 

отсъстващи – 21, предложението не се приема.* 
 
За протокола господин Григоров – „за“. „Въздържал се“ – Николай 

Няголов… вие успяхте ли да гласувате с устройствата или…?  Така или 
иначе предложението не е прието. Няма да ви санкционира госпожа 
Гърдева, че сте гласували грешно, този път. Подлагам на гласуване 
предложенията на председателя на комисията по собственост. Режим на 
гласуване. 

 
1601-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД19004311ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
град Варна, район „Аспарухово‟, со „Ракитника“, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2321 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин двадесет и шест.две хиляди триста 
двадесет и едно), целият с площ от 567 (петстотин шестдесет и седем) кв.м, 
при граници: ПИ 10135.5426.113, ПИ 10135.5426.114, ПИ 10135.5426.111, 
ПИ 10135.5426.110, ПИ 10135.5426.2320, ПИ 10135.5016.33, ПИ 
10135.5426.112, предмет на Акт за частна общинска собственост № 



9641/06.10.2017 г., в размер на 24 920,00лв. (двадесет и четири хиляди 
деветстотин и двадесет лева), без включен ДДС. 

1601-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19004311ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово‟, со 
„Ракитника“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5426.2321 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 
двадесет и шест.две хиляди триста двадесет и едно), целият с площ от 567 
(петстотин шестдесет и седем) кв.м, при граници: ПИ 10135.5426.113, ПИ 
10135.5426.114, ПИ 10135.5426.111, ПИ 10135.5426.110, ПИ 
10135.5426.2320, ПИ 10135.5016.33, ПИ 10135.5426.112, предмет на Акт за 
частна общинска собственост № 9641/06.10.2017 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 24 920,00 лв. (двадесет и 
четири хиляди деветстотин и двадесет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 2 492,00 лв. (две хиляди четиристотин деветдесет и два 
лева). 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 

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

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

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

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

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



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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 492,00 лв. 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
1602-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД19004314ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
град Варна, район „Приморски‟, со „Ален Мак“, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.2515.3907 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди деветстотин и седем), 
целият с площ от 637 (шестстотин тридесет и седем) кв.м, при граници: ПИ 
10135.2515.3896, ПИ 10135.2515.9577, ПИ 10135.2515.764, ПИ 
10135.2515.763 и ПИ 10135.2515.762, предмет на Акт за частна общинска 



собственост № 9887/30.05.2018 г., в размер на 67 110,00лв. (шестдесет и 
седем хиляди сто и десет лева), без включен ДДС. 

1602-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19004314ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Приморски“, со 
„Ален Мак“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2515.3907 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
петнадесет.три хиляди деветстотин и седем), целият с площ от 637 
(шестстотин тридесет и седем) кв.м, при граници: ПИ 10135.2515.3896, ПИ 
10135.2515.9577, ПИ 10135.2515.764, ПИ 10135.2515.763 и ПИ 
10135.2515.762, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
9887/30.05.2018 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 67 110,00 лв. (шестдесет и 
седем хиляди сто и десет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 6 711,00 лв. (шест хиляди седемстотин и единадесет 
лева). 

 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

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

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

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

а) че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 



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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 6 711,00 лв. 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
1603-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД19004312ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
град Варна, район „Приморски‟, ул. „Прилеп“, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.2553.1932 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и три.хиляда деветстотин тридесет и 
две), целият с площ от 2 211 (две хиляди двеста и единадесет) кв.м, при 
граници на имота: ПИ 10135.2553.1935, ПИ 10135.2553.1934, ПИ 
10135.2553.1933, ПИ 10135.2553.30, ПИ 10135.2553.34 и ПИ 



10135.2551.545, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
9912/05.07.2018 г., в размер на 167 250 лв. (сто шестдесет и седем хиляди 
двеста и петдесет лева), без включен ДДС. 

1603-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19004312ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Приморски“, ул. 
„Прилеп“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2553.1932 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
три.хиляда деветстотин тридесет и две), целият с площ от 2 211 (две 
хиляди двеста и единадесет) кв.м, при граници на имота: ПИ 
10135.2553.1935, ПИ 10135.2553.1934, ПИ 10135.2553.1933, ПИ 
10135.2553.30, ПИ 10135.2553.34 и ПИ 10135.2551.545.  

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9912/05.07.2018 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 167 250 лв. (сто шестдесет 
и седем хиляди двеста и петдесет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 16 725 лв. (шестнадесет хиляди седемстотин двадесет и 
пет лева). 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

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

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

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

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

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



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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 16 725 лв. 

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

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

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

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

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

 
 
 
1604-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД19004310ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
град Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5404.1614 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и четири.хиляда шестстотин и 
четиринадесет), целият с площ от 169 (сто шестдесет и девет) кв.м, при 
граници: ПИ 10135.5404.9753, ПИ 10135.5404.2185, ПИ 10135.5404.4676, 
ПИ 10135.5404.9755, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
9050/02.06.2016 г., в размер на 4 590,00лв. (четири хиляди петстотин и 
деветдесет лева), без включен ДДС. 



1604-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19004310ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, со. 
„Боровец-юг“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5404.1614 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 
и четири.хиляда шестстотин и четиринадесет), целият с площ от 169 (сто 
шестдесет и девет) кв.м, при граници: ПИ 10135.5404.9753, ПИ 
10135.5404.2185, ПИ 10135.5404.4676, ПИ 10135.5404.9755, предмет на 
Акт за частна общинска собственост № 9050/02.06.2016 г.   

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 4 590,00 лв. (четири 
хиляди петстотин и деветдесет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 459,00 лв. (четиристотин петдесет и девет лева). 

 
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 



2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 459,00 лв. 
(четиристотин петдесет и девет лева) платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

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

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

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

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

 
 
 
 
1605-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД19004315ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
град Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5403.4382 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.четири хиляди триста 
осемдесет и две), целият с площ  от 1041 (хиляда четиридесет и един) кв.м, 
при граници: ПИ 10135.5403.2152, ПИ 10135.5403.9640, ПИ 
10135.5403.4381, ПИ 10135.5403.2148,  ПИ 10135.5403.2147, 
10135.5403.3207 и 10135.5403.2144, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 9220/19.10.2016 г., в размер на 28 500,00 лв. (двадесет и 
осем хиляди и петстотин лева), без включен ДДС. 

1605-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 



управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19004315ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово‟, со 
„Боровец-юг“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5403.4382 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 
и три.четири хиляди триста осемдесет и две), целият с площ от 1041 
(хиляда четиридесет и един) кв.м, при граници: ПИ 10135.5403.2152, ПИ 
10135.5403.9640, ПИ 10135.5403.4381, ПИ 10135.5403.2148, ПИ 
10135.5403.2147, 10135.5403.3207 и 10135.5403.2144, предмет на Акт за 
частна общинска собственост № 9220/19.10.2016 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 28 500,00 лв. (двадесет и 
осем хиляди и петстотин лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 2 850,00 лв. (две хиляди осемстотин и петдесет лева). 

 
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 850,00 лв. 

(две хиляди осемстотин и петдесет лева) платими по IBAN: 



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

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

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

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

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

 
 
 
 
1606-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД19004316ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
град Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5403.4362 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.четири хиляди триста 
шестдесет и две), целият с площ от 2 285 (две хиляди двеста осемдесет и 
пет) кв.м, при граници: ПИ 10135.5074.4644, ПИ 10135.5403.9508, ПИ 
10135.5403.9, ПИ 10135.5403.6, ПИ 10135.5403.5, ПИ 10135.5403.4786 и 
ПИ 10135.5403.4785, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
9011/20.05.2016 г., в размер на 90 800,00 лв. (деветдесет хиляди и 
осемстотин лева), без включен ДДС. 

1606-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – 



Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19004316ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, со 
„Боровец –юг“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5403.4362 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 
и три.четири хиляди триста шестдесет и две), целият с площ от 2 285 (две 
хиляди двеста осемдесет и пет) кв.м, при граници: ПИ 10135.5074.4644, 
ПИ 10135.5403.9508, ПИ 10135.5403.9, ПИ 10135.5403.6, ПИ 10135.5403.5, 
ПИ 10135.5403.4786 и ПИ 10135.5403.4785, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 9011/20.05.2016 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 90 800,00 лв. (деветдесет 
хиляди и осемстотин лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 9 080,00 лв. (девет хиляди и осемдесет лева). 

 
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 9 080,00 лв. 

(девет хиляди и осемдесет лева)платими по IBAN: 



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

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

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

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

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

 
 
 
 
1607-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД19004317ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
град Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5403.3503 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.три хиляди петстотин и 
три), целият с площ от 1123 (хиляда сто двадесет и три) кв.м, при граници: 
ПИ 10135.5403.3499, ПИ 10135.5403.2022, ПИ 10135.5403.4024, ПИ 
10135.5403.9522, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
9664/06.10.2017 г., в размер на 30 270,00 лв. (тридесет хиляди двеста и 
седемдесет лева), без включен ДДС. 

1607-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 



РД19004317ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, со 
„Боровец-юг“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5403.3503 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 
и три.три хиляди петстотин и три), целият с площ от 1123 (хиляда сто 
двадесет и три) кв.м, при граници: ПИ 10135.5403.3499, ПИ 
10135.5403.2022, ПИ 10135.5403.4024, ПИ 10135.5403.9522, предмет на 
Акт за частна общинска собственост № 9664/06.10.2017 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 30 270,00 лв. (тридесет 
хиляди двеста и седемдесет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 3 027,00 лв. (три хиляди двадесет и седем лева). 

 
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 027,00 лв. 

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



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

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

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

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

 
 
 
1608-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД19004313ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
град Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5403.3811 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.три хиляди осемстотин и 
единадесет), целият с площ от 350 (триста и петдесет) кв.м, при граници: 
ПИ 10135.5403.3096, ПИ 10135.5403.1061, ПИ 10135.5403.9502, ПИ 
10135.5403.1062, ПИ 10135.5403.1311, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 9049/02.06.2016 г., в размер на 13 524,00 лв. (тринадесет 
хиляди петстотин двадесет и четири лева), без включен ДДС. 

1608-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19004313ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, со 



„Боровец-юг“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5403.3811 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 
и три.три хиляди осемстотин и единадесет), целият с площ от 350 (триста и 
петдесет) кв.м, при граници: ПИ 10135.5403.3096, ПИ 10135.5403.1061, ПИ 
10135.5403.9502, ПИ 10135.5403.1062, ПИ 10135.5403.1311., предмет на 
Акт за частна общинска собственост № 9049/02.06.2016 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 13 524,00 лв. (тринадесет 
хиляди петстотин двадесет и четири лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 1 352,40 лв. (хиляда триста петдесет и два лева и 
четиридесет стотинки). 

 
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 352,40 лв. 

(хиляда триста петдесет и два лева и 0,40ст.) платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 100 лв. (сто лева), платима по IBAN: 



BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

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

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

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

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 0; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Уважаеми колеги, до два без 15… Григор Григоров за протокола – 

„против“… обедна почивка до 2 без 15 с молба да почнем навреме, за да 
може след евентуално удължаване на работното време да приключим в 
рамките на днешния работен ден. 

 
  



 
Следобедно заседание – начало от 13:45 до16:00 ч. 

 
Присъстват 40 общински съветника, отсъстват: 
 
Антраник ШАКАРИЯН 
Божидар ЧАПАРОВ 
Данаил ПАПАЗОВ 
Димитър КАРБОВ 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Милена ГЕОРГИЕВА 
Петър ЛИПЧЕВ  
Сали ИСЕИН 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Чавдар ТРИФОНОВ 

 
Юлияна БОЕВА 
Уважаеми колеги, точки деветнадесет и двадесет анблок. Точка 

деветнадесет относно допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на 
решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Христо 
Смирненски“, ПИ 10135.255.2577. ПК “Собственост и стопанство“ дава 
положително становище. Двадесета точка относно допълване на „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
през 2019 г.“ и вземане на решение за провеждане на публично оповестен 
конкурс за отдаване под наем на обекти общинска собственост, находящи 
се в гр. Варна, жк „Възраждане“. ПК “Собственост и стопанство“ дава 
положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 
1609-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № ОСИСД17003039ВН-007ВН/21.12.2018 г., Общински съвет 
–Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 година“: Допълва 
Раздел V „Застроени нежилищни имоти-общинска собственост, за които в 
Община Варна ще се проведе процедура по отдаване под наем по реда на 
чл. 14 от ЗОС и НРПУРОИ, в съответствие с действащата „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“, с недвижими имоти-частна общинска 
собственост, находящи в гр. Варна, ул. „Христо Смирненски“, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2555.2577 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.две хиляди 
петстотин седемдесет и седем), с площ от 1833 (хиляда осемстотин 
тридесет и три) кв.м и сграда с идентификатор 10135.2555.2577.1 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.две хиляди 
петстотин седемдесет и седем.едно) със застроена площ от 134 (сто 
тридесет и четири) кв.м. 

1609-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона 
за общинската собственост, по реда на чл. 64 и чл. 65 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № ОСИСД17003039ВН-
007ВН/21.12.2018 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община 
Варна да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
поземлен имот с идентификатор 10135.2555.2577 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.две хиляди петстотин 
седемдесет и седем), с площ от 1833 (хиляда осемстотин тридесет и три) 
кв.м и сграда с идентификатор 10135.2555.2577.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.две хиляди петстотин 
седемдесет и седем.едно) със застроена площ от 134 (сто тридесет и 
четири) кв.м, предмет Акт за общинска собственост № 8047/11.11.2014 г., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Варна с вх. рег. № 25609/14.11.2014 
г., том LXVII , при стартова месечна наемна цена в размер на 2 108,43 (две 
хиляди сто и осем лева и четиридесет и три стотинки) лева, без включен 
ДДС от които: 

- за земя с площ 1 699 кв.м в размер на 810,05 (осемстотин и десет) 
лева, без включен ДДС; 

- за сграда със застроена площ 134 кв.м в размер на 1 298,38 (хиляда 
двеста деветдесет и осем лева и тридесет и осем стотинки), без включен 
ДДС, определени по „Методика за определяне на стартови базисни цени 
при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за 
отдаване под наем на нежилищни имоти-общинска собственост”.  

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ  УСЛОВИЯ: 
1. Изискване към кандидатите: 
 1.1 Предназначението на обекта да бъде запазено – „Метан 

станция“; 



 1.2. Да притежават действащи сключени договори с 
газоразпределителни дружества; 

 1.3. Инвестиционни намерения, свързани с ползването на обекта, 
доказвани с предоставяне на съответните документи и фактури за 
извършена дейност; 

 1.4. Да поема всички разходи, свързани с експлоатацията на 
обекта;  

 1.5. Да поема всички разходи за основни и текущи ремонти, 
реконструкции, преустройства и подобрения в имота, които след 
прекратяване на договора за наем, остават в собственост на наемодателя. 

 1.6.  Да поема всички разноски за виновно причинени от него 
вреди на обекта. 

 1.7.  Да ползва имота според предназначението и да спазва всички 
нормативни изисквания свързани с експлоатацията му. 

 1.8. Да поеме всички отговорности, свързани с изискванията на 
нормативните документи на РЗИ, БАБХ, Областна инспекция по труда и 
други общински и държавни институции, по отношение дейността на 
обекта. 

2. Критерии за оценка на предложенията: 
Критерии за оценка на предложената от участника цена и начин на 

определяне на тежестта им в комплексната оценка – икономически най-
изгодно предложение, като класирането да се извърши на база следните 
критерии: 

П1 – предложена от участника крайна цена в лева – тегловен 
коефициент – 45 %; 

П2 – показател за наетия персонал в обекта- тегловен коефициент – 
20 %; 

П3  – подобрения и инвестиции - тегловен коефициент – 20 %; 
П4 – авансово плащане на наема - тегловен коефициент – 5 %; 
П5 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията 

на Община Варна - тегловен коефициент – 10 %; 
 Комплексната оценка на офертата на участника се изчислява по 

формулата: 
Оценяването се извършва по формулата: 
КО=П1х45% + П2х20% + П3х20% + П4х5% + П5х10% 
Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички 

показатели в методиката: 
П1 – предложената цена – П1= (П1I/П1max)х45, като П1I е 

предложената крайна цена съгласно ценовото предложение на съответния 
кандидат, а П1max е максимално предложената цена; 

П2 – численост на наетия персонал в обекта – П2 =Zх20, като П2I е 
предложението за нает персонал, а П2max е максимално брой нает 
персонал; 



П3  – подобрения и инвестиции – П3=( П3I/ П1max)х20, като П3I е 
предложената сума за подобрения и инвестиции от кандидата, а П3max е 
максималната сума за подобрения и инвестиции; 

П4 – авансово плащане на наема – П4=( П4I/ П4max)х5, като П4I е 
предложения период за авансово плащане на  кандидата, а П1max е 
максималния период за авансово плащане /не повече от 10 дни/; 

П5 /договор с газоразпределителните дружества и референции за 
добросъвестно изпълнени договори 10 т.; добросъвестно изпълнени 
договори без договор с газоразпределителни дружества – 5 т, без 
референции за добросъвестно изпълнени договори и без договори с 
газоразпределителните дружества 0 т./ 

Уточнения: 
П1 - парична сума в лева, която не може да бъде по-малка от 

определената начална конкурсна цена; 
П2 – показател за постоянно наетия персонал – предложения брой се 

доказва с представени сключени трудови договори, вписани в НАП до 30 
дни след сключване на договора за наем.  

П3 – паричната сума предвидена в инвестиционния проект, доказва 
се с предоставяне на съответните документи и фактури за извършена 
дейност; 

П4 – период от време, който не може да бъде по-голям от 10 дни за 
заплащането на наема; 

П5 – Доказва се с копие на договор с газоразпределителните 
дружества и референция за добросъвестно изпълнени договори 

3. Право на участие в публично оповестения конкурс имат 
еднолични търговци и юридически лица. 

4. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 

4.1. заявление по образец за участие в публично оповестения 
конкурс; 

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

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

 а/ не е обявен в несъстоятелност; 
 б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
 в/ не се намира в ликвидация; 
4.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с 

конкурсните условия; 



4.5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
4.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
4.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 530,12 лева 

(две хиляди петстотин и тридесет лева и дванадесет стотинки), платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

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

4.9. Разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

4.10. Писмена оферта по образец. 
Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се 

допускат. 
* Документите за участие в конкурса да са издадени в срока от 

публикуване на обявата за провеждане на публично оповестения конкурс 
до датата за подаване на конкурсните документи. 

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

 
 
 
1610-7. 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. № РД19006873ВН/15.04.2019 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 година“: Допълва  
Раздел V „Застроени нежилищни имоти – общинска собственост, за които 
в Община Варна ще се проведе процедура по отдаване под наем по реда на 
чл. 14 от ЗОС и НРПУРОИ, в съответствие с действащата „Методика за 
определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или 
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти-
общинска собственост”“ с обекти:  

- тоалетна в обслужваща сграда /източно от охранителния канал/  с 
площ от 23,70 кв.м; 



- тоалетна в обслужваща сграда /западно от охранителния канал/ - с 
площ от 23,70 кв.м; 

- заведение – летен бар и павилион-тераса – с обща площ от 159 кв.м. 
1610-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2  от Закона 
за общинската собственост, по реда на чл. 64 и чл. 65 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19006873ВН/15.04.2019 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
Община Варна да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на обекти разположени на територията на парк „Възраждане“, 
представляващи: тоалетна в обслужващата сграда /източно от 
охранителния канал/ с площ от 23,70 кв.м; тоалетна в обслужващата сграда 
/западно от охранителния канал/ с площ от 23,70 кв.м ; заведение – летен 
бар и павилион-тераса – с обща площ от 159 кв.м, при стартова месечна 
наемна цена в размер  990,00 лв. (деветстотин и деветдесет лева), без 
включен ДДС, определена от лицензиран оценител 

           Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ  УСЛОВИЯ: 
1.Право на участие в конкурса имат  юридически лица, които: 
1.1 Извършват дейност по смисъла на Търговския закон; 
1.2. са представили комплексна инвестиционна програма (идеен 

проект), включително количествено стойностна сметка, за обновяване на 
обектите в полза на Община Варна за не по малко от 5 000 лв., без включен 
ДДС; 

1.3. нямат задължения по отношение  на сключени договори с 
Община Варна. 

2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения 
конкурс; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ)     
  

2.3. декларации от името на заявителя, че: 
а/ не е обявен в несъстоятелност; 
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в/ не се намира в ликвидация; 
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с 

конкурсните  условия; 



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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1188,00 лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

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

2.9. Финансово предложение по отделните критерии за оценката, 
запечатано в отделен плик; 

Компоненти на оценка на предложенията: 
Ценова част: 
К1 – месечна наемна цена – 35т. (тридесет и пет), но не по-ниска 

от първоначалната конкурсна цена 
Фирмена адекватност: Да се докажат финансови възможности за 

изпълнение на инвестиционната програма. Като доказателство може 
да послужи банков документ за подкрепа на проекта. Липсата на 
финансова възможност е основание за отстраняване на кандидатите. 

Инвестиционна част 
К2 – Комплексна инвестиционна програма за обновяване на 

обекта в полза на община Варна – 20т. (двадесет), за не по-малко от 
5 000 лв., без вкл. ДДС; 

К3- идеен проект с визуализация – 35т. (тридесет и пет); 
 К4- срок за реализация на инвестицията, не по-дълъг от 90 дни 

от сключване на договора с община Варна – 10т. (десет); 
Забележки: 
1. Инвестиционните проекти свързани с реализирането на 

представената програма, трябва да включват само обслужването на 
обектите; 

Формулата за оценка на предложенията:  
 К= К1+К2+К3+К4, където: 
К1= (Ц участник/Ц мах)х 35  
 Ц – участник – офертна цена в лева; 
 Ц мах – най-висока предложена цена; 
К2 = (КИП участник/КИП мах)х20 
 КИП участник – предложение на участника на общ обем на 

инвестиции в лева 
 КИП мах – максимално предложен обем на инвестиции в лева; 
К3  до 35 т. 
К4=(СИ мин/СИ участник)х10 



СИ участник – предложен от участника срок за реализиране на 
инвестицията; 

СИ мин. – минимален срок за реализиране на инвестицията 
 На първо място ще бъде класиран кандидатът получил най-

висок брой точки изразяващ се в комплексна оценка - К 
Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се 

допускат. 
* Документите за участие в конкурса да са издадени в срока от 

публикуване на обявата за провеждане на публично оповестения конкурс 
до датата за подаване на конкурсните документи. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 28; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 23, предложението се приема.* 
 
Красен Иванов – „за“. Добрин Иванов – „въздържал се“. Славчо 

Славов – „за“. Калина Пеева за протокола – „за“. 
 
Юлияна БОЕВА 
Точки 21 до 26 анблок. Точка двадесет и едно относно одобряване на 

пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 
15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имоти, 
находящи се в гр. Варна, со „Кочмар“, ПИ 10135.3523.9528 и ПИ 
10135.3505.1170. ПК “Собственост и стопанство“ дава положително 
становище. Двадесет и втора относно одобряване на пазарна оценка във 
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за 
прехвърляне право на собственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, 
со „Кочмар“, ПИ 10135.3523.9528. ПК “Собственост и стопанство“ дава 
положително становище. Двадесет и четвърта – одобряване на пазарна 
оценка във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17 от 
ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имоти, находящи се в гр. 
Варна, кк „Чайка“, ПИ 10135.2572.131, ПИ 10135.2572.113 и ПИ 
10135.2572.180. ПК “Собственост и стопанство“ дава положително 
становище. Двадесет и пета точка… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо Боева, само изчетете и точка двадесет и три, т.като я 

пропуснахте. 
 



Юлияна БОЕВА 
Коя сме изпуснали? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Пропуснахте подточка двадесет и три, да изчетете. За ул.“Мир“, 

която е. 
 
Юлияна БОЕВА 
Да, да, да. Извинявайте. Двадесет и трета относно одобряване на 

пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 
15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имот, находящ 
се в гр. Варна, ул. „Мир“. ПК “Собственост и стопанство“ дава 
положително становище. Двадесет и пета – одобряване на пазарна оценка 
във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17 от ЗУТ за 
прехвърляне право на собственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Ален мак“ . ПК “Собственост и стопанство“ дава положително 
становище. И двадесет и шеста – одобряване на пазарна оценка във връзка 
със сключване на предварителен договор по чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне 
право на собственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, со „Боровец-
юг“. ПК “Собственост и стопанство“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Не виждам мнения и съображения. Режим на 

гласуване. 
 
1611-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № ОСИСД18006373ВН-004ВН/06.03.2019 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от 
независим оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 
оценители, във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, 
ал. 3 от Закона за устройство на територията, с които са определени 
пазарните стойности на придаваемите части към проектен УПИ ХVІІІ-
423, кв. 4, по плана на гр. Варна, со „Кочмар“, които са съответно: 

- на 2 (два) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.3523.9528 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и 
три.девет хиляди петстотин двадесет и осем), която възлиза на 50 
(петдесет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м в 
размер на 25 (двадесет и пет) лева, без включен ДДС. 

- на 38 (тридесет и осем) кв.м от поземлен имот с идентификатор 
10135.3505.1170 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
пет.хиляда сто и седемдесет), която възлиза на 970 (деветстотин и 



седемдесет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м 
в размер на 25,53 лв. (двадесет и пет лева и петдесет и три стотинки), без 
включен ДДС. 

Общата стойност на придаваемите 40 кв.м към проектен УПИ ХVІІІ-
423 възлиза на 1 020 (хиляда и двадесет) лева без включен ДДС. 

1611-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона 
за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост през 2019 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № ОСИСД18006373ВН-004ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост, при следните условия: 

1. Община Варна ще прехвърли възмездно на Маргарита Цонева 
Михайлова собствеността върху 2 (два) кв.м от поземлен имот с 
идентификатор 10135.3523.9528 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин двадесет и три.девет хиляди петстотин двадесет и осем) 
и върху 38 (тридесет и осем) кв.м от поземлен имот с идентификатор 
10135.3505.1170 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
пет.хиляда сто и седемдесет), и двата имота с начин на трайно ползване „за 
второстепенна улица” - общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 
2 от Закона за общинската собственост, във връзка с §7, ал. 1, т. 4 от ПЗР 
на Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
непопадащи в улична регулация, които се придават към проектен УПИ 
XVIII-423, кв.4, по плана на со „Кочмар“, гр.Варна, съгласно проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна, с решение по т. 24, 
Протокол № 33/18.09.2018 г., идентичен съгласно скица-проект № 15-
538065/ 01.08.2018 г. на Началник СГКК-Варна с поземлен имот с 
проектен идентификатор 10135.3523.644 с проектна площ 493 кв.м., при 
съседи: поземлени имоти с идентификатори 10135.3523.95, 10135.3523.558, 
10135.3523.557, 10135.3523.9528, 10135.3523.643, 10135.3505.1170, по 
одобрените по-горе пазарни оценки. 

2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ XVI1I-423, кв.4, по плана на со „Кочмар“, гр. Варна. 

3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови 
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови 
пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за 



уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и 
Маргарита Цонева Михайлова. 

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

 
 
 
 
1612-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение от кмета 
на Община Варна с рег. № ОСИСД18006350ВН-004ВН/06.03.2019 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от 
независим оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 
оценители, във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, 
ал. 3 от Закона за устройство на територията, на придаваемата част към 
проектен УПИ XVII-422, кв. 4, по плана на со „Кочмар“, гр. Варна, с 
площ 61 (шестдесет и един) кв.м от поземлен имот с идентификатор 
10135.3523.9528 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин 
двадесет и три.девет хиляди петстотин двадесет и осем), по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с начин на трайно ползване 
„за второстепенна улица”, в размер на 1 562 (хиляда петстотин шестдесет и 
два) лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м в размер 
на 25,61 лв. (двадесет и пет лева шестдесет и една стотинки), без включен 
ДДС. 

1612-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона 
за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост през 2019г.“ и по предложение от кмета на Община Варна с 
рег. № ОСИСД18006350ВН-004ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост, при следните условия: 

1. Община Варна ще прехвърли възмездно на Ивелин Драгомиров 
Паламудов и Звезделина Борисова Паламудова - двамата в режим на 
съпружеска имуществена общност, собствеността върху 61 (шестдесет и 
един) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.3523.9528 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и три.девет 
хиляди петстотин двадесет и осем), с начин на трайно ползване „за 



второстепенна улица“ - общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 
2 от Закона за общинската собственост, във връзка с §7, ал. 1, т. 4 от ПЗР 
на Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
непопадащи в улична регулация, които се придават към проектен УПИ 
XVII-422, кв.4, по плана на со „Кочмар“, гр.Варна, съгласно проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна, с решение по т. 24, 
Протокол 33/18.09.2018 г., идентичен съгласно скица- проект № 15-
538024/01.08.2018 г. на Началник СГКК-Варна с поземлен имот с проектен 
идентификатор 10135.3523.643 с проектна площ 660 кв.м, при съседи: 
поземлени имоти с идентификатори 10135.3523.95, 10135.3523.9528, 
10135.3523.644, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ XVII-422, кв. 4, по плана на со „Кочмар“, гр. Варна. 

3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови 
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови 
пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна, 
Ивелин Драгомиров Паламудов и Звезделина Борисова Паламудова. 

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

 
 
 
 
 
1613-7. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от  Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
с рег. № ОСИСД18005646ВН-004ВН/11.04.2019 г., Общински  съвет – 
Варна  одобрява   пазарната  оценка,   изготвена от независим оценител, 
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, във 
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от Закона 
за устройство на територията, на придаваемата част към проектен УПИ 
ХLI-15,2573 „за жилищно строителство“, кв.1, по ЗРП на „Жилищна 
група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, с площ 11 
(единадесет) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2555.243 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.двеста 
четиридесет и три), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на 



гр. Варна, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, в размер 
на 1 248 (хиляда двеста четиридесет и осем) лева без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 113,45 лв. (сто и тринадесет лева 
четиридесет и пет стотинки), без включен ДДС. 

1613-7-1. На основание чл.  21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона 
за устройство на територията, чл. 34, ал. 4  от Закона за общинската 
собственост, във  връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2019г.” и по предложение на кмета с рег. № 
ОСИСД18005646ВН-004ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост, при следните условия: 

1. Община  Варна  ще  прехвърли възмездно на Стойчо Сотиров 
Бъчваров, Силвия Желязкова Бъчварова – двамата в режим на съпружеска 
имуществена общност и „ВЕРДИ ХОУМ“ ЕООД, ЕИК 204686584, 
представлявано от управителя Ивайло  Миленов Желев, собствеността 
върху  11 (единадесет) кв.м  от поземлен  имот с  идентификатор 
10135.2555.243 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и пет.двеста четиридесет и три), по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Варна, с начин на трайно ползване „за 
второстепенна улица“ – общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с §7, ал.1, т.4 от ПЗР на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, непопадащи в улична 
регулация, които се придават към проектен УПИ ХLI-15,2573 „за жилищно 
строителство“, кв. 1, по ЗРП на „Жилищна група западно от болничен 
комплекс на ВМИ-Варна“, гр. Варна, съгласно проект за изменение на 
ПУП–ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна, с решение по т.10, протокол № 34/ 
25.09.2018г, идентичен съгласно скица-проект № 15-559782/08.08.2018г. на 
Началник СГКК-Варна с поземлен имот с проектен идентификатор 
10135.2555.2670 с проектна площ 913 кв.м, при съседи: поземлени имоти с 
идентификатори 10135.2555.2574, 10135.2555.241, 10135.2555.243, 
10135.2555.14, 10135.2555.235, 10135.2555.2671, при следните квоти:   

● Стойчо Сотиров Бъчваров, Силвия Желязкова Бъчварова – двамата 
в  режим на съпружеска имуществена общност – ½ (една втора) ид.ч. от 11 
(единадесет) кв.м от поземлен  имот с идентификатор 10135.2555.243, или 
5,50 (пет цяло и петдесет стотни) от имота, на стойност 624 (шестстотин 
двадесет и четири) лева, без включен ДДС. 

● „ВЕРДИ ХОУМ“ ЕООД, ЕИК 204686584, представлявано от 
управителя  Ивайло  Миленов Желев – ½ (една втора)  ид.ч. от 11 
(единадесет) кв.м от поземлен  имот с идентификатор 10135.2555.243, или 



5,50 (пет цяло и петдесет стотни) кв.м ид.ч. от имота, на стойност 624 
(шестстотин двадесет и четири) лева, без включен ДДС.                                                                                                                              

2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ ХLI-15,2573 „за жилищно строителство“, кв. 1, по ЗРП на „Жилищна 
група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, гр. Варна. 

3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване  на  предварителния  договор,  се  изготвят  
нови  оценки  от  независим оценител, а Общински съвет – Варна определя 
нови пазарни цени, въз основа    на   които   ще   се   сключва   
окончателният   договор   за   уреждане   на имуществените 
взаимоотношения между  Община  Варна, Стойчо Сотиров Бъчваров, 
Силвия Желязкова Бъчварова и „ВЕРДИ ХОУМ“ ЕООД, ЕИК 204686584, 
представлявано от управителя Ивайло  Миленов Желев. 

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

 
 
 
1614-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № ОСИСД18006861ВН-003ВН/05.02.2019 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от 
независим оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 
оценители, във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17, 
ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, с които са определени 
пазарните стойности на 96 (деветдесет и шест) кв.м от поземлен имот с 
идентификатор 10135.2572.131 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин седемдесет и две.сто тридесет и едно), по Кадастрална 
карта и кадастралните регистри на гр.Варна, кк „Чайка“, в размер на 17 
940 (седемнадесет хиляди деветстотин и четиридесет) лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м в размер на 186,88 лева(сто 
осемдесет и шест лева осемдесет и осем стотинки), без включен ДДС, на 3 
(три) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2572.113 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и две.сто и 
тринадесет) в размер на 560 (петстотин и шестдесет) лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м в размер на 186,67 лева (сто 
осемдесет и шест лева шестдесет и седем стотинки), без включен ДДС и на 
6 (шест) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2572.180 (десет 



хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и две.сто и 
осемдесет) в размер на 1 120 ( хиляда сто и двадесет) лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м в размер на 186,67 лева (сто 
осемдесет и шест лева шестдесет и седем стотинки), без включен ДДС. 

1614-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от Закона 
за устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –общинска 
собственост през 2019г.” и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № ОСИСД18006861ВН-003ВН/05.02.2019 г. , Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост, при следните условия: 

1. Община Варна ще прехвърли на „Спедстрой“ ЕООД, ЕИК 
148117306, представлявано от управителя  Живко Киров Желев, правото на 
собственост върху 96 (деветдесет и шест) кв.м от поземлен имот с 
идентификатор 10135.2572.131(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин седемдесет и две.сто тридесет и едно), по Кадастрална карта и 
кадастралните регистри на гр.Варна, КК „Чайка“, с начин на трайно 
ползване „за второстепенна улица“ - общинска собственост на основание 
чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с §7, ал.1, т.4 от ПЗР на Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, непопадащи в 
улична регулация по ПУП-ПУР на курортния комплекс, придадени към 
проектен УПИ ХІІ-113,180, кв.17, по плана на КК „Чайка“, гр.Варна, 
съгласно проект за изменение на ПУП–ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна с 
решение по т.19, протокол № 34/ 25.09.2018г., идентичен с поземлен имот 
с проектен идентификатор 10135.2572.222, съгласно скица-проект № 15-
666496/17.09.2018г., издадена от Началник СГКК-Варна, по одобрената по-
горе пазарна оценка. 

2. „Спедстрой“ ЕООД, ЕИК 148117306, представлявано от 
управителя Живко Киров Желев ще прехвърли на Община Варна правото 
на собственост върху следните имоти:  

2.1. 3 (три) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2572.113 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и 
две.сто и тринадесет), придобит от дружеството на основание нот.акт № 
92, том ІІ, рег. № 4938, дело № 265/2018г., попадащи върху улична 
регулация по ПУП-ПУР на КК „Чайка“, обособени в самостоятелен 
поземлен имот с проектен идентификатор 10135.2572.225, съгласно скица-
проект № 15-666496/17.09.2018г., издадена от Началник СГКК-Варна, по 
одобрената по-горе пазарна оценка. 

2.2. 6 (шест) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2572.180 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и 



две.сто и осемдесет), придобит от дружеството на основание нот.акт № 43, 
том ІІ, рег. № 3940, дело № 206/2017г., попадащи върху улична регулация 
по ПУП-ПУР на КК „Чайка“,  обособени в самостоятелен поземлен имот с 
проектен идентификатор 10135.2572.226, съгласно скица-проект № 15-
666496/17.09.2018г., издадена от Началник СГКК-Варна, по одобрената по-
горе пазарна оценка. 

3. Прехвърлянето в собственост на имотите, описани в т. 1 и т. 2 ще 
се извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на имотите 
в размер на 16 260 (шестнадесет хиляди двеста и шестдесет) лева следва да 
се плати в полза на Община Варна от „Спедстрой“ ЕООД. 

4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на УПИ ХІІ-113,180, 
кв.17, по плана на кк „Чайка“, гр. Варна. 

5. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови 
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови 
пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и 
„Спедстрой“ ЕООД. 

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

 
 
 
 
 
1615-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от  Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № ОСИСД18006857ВН-004ВН/26.03.2019 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от 
независим оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 
оценители, във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17, 
ал. 5 от Закона за устройство на територията на придаваемата част към 
проектен УПИ ХІІ-261, кв.19, по плана на со „Ален мак“, гр.Варна с площ 
97 (деветдесет и седем) кв.м от поземлен имот с идентификатор 
10135.2515.9559 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
петнадесет.девет хиляди петстотин петдесет и девет), по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с начин на трайно ползване 
„за второстепенна улица“, в размер на 4 410 (четири хиляди четиристотин 



и десет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м в 
размер на 45,46 лева (четиридесет и пет лева четиридесет и шест 
стотинки), без включен ДДС. 

1615-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 5 от Закона за 
устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2019 г.” и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № ОСИСД18006857ВН-004ВН/26.03.2019 г., Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост, при следните условия:  

1. Община  Варна ще прехвърли възмездно на Параскева Василева 
Ангелова собствеността върху 97 (деветдесет и седем) кв.м от поземлен 
имот с идентификатор 10135.2515.9559 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин и петнадесет.девет хиляди петстотин петдесет и 
девет), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с 
начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ – общинска 
собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с §7, ал. 1, т. 4 
от ПЗР на Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
непопадащи в улична регулация, които се придават към проектен УПИ 
ХІІ-261, кв.19, по плана на со „Ален мак“, гр. Варна, съгласно проект за 
изменение на ПУП–ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна, с решение по т. 6, 
протокол № 30/07.08.2018г., идентичен съгласно скица- проект № 15-
516165/19.10.2017г. на Началник СГКК-Варна с поземлен имот с проектен 
идентификатор 10135.2515.4007 с проектна площ 1032 кв.м, при съседи: 
поземлени имоти с идентификатори 10135.2515.9559, 10135.2515.2054, 
10135.2515.260, 10135.2515.255, 10135.2515.254, 10135.2515.3486, по 
одобрената по-горе пазарна оценка. 

2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ ХІІ-261, кв.19, по плана на со „Ален мак“, гр.Варна. 

3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови 
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови 
пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и 
Параскева Василева Ангелова. 

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



1616-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от  Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД19006832ВН/11.04.2019 г.,  Общински  съвет 
– Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим оценител, 
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, във 
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17, ал. 5 от Закона 
за устройство на територията, с която са определени пазарните стойности 
на: придаваемата част към проектен УПИ ІV-4017, кв.73, по плана на со 
„Боровец-юг“, гр. Варна от поземлен имот с идентификатор 
10135.5403.9586 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 
и три.девет хиляди петстотин осемдесет и шест) с площ 28 (двадесет и 
осем) кв.м, която възлиза на 825 (осемстотин двадесет и пет) лева без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 29,46 лв. (двадесет и 
девет лева четиридесет и шест стотинки), без включен ДДС и на 
отнеманата част от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.4017 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.четири хиляди и 
седемнадесет) с площ от 16 (шестнадесет) кв.м, която възлиза на 470 
(четиристотин и седемдесет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност 
на 1 (един) кв.м. 29,38 лв. (двадесет и девет лева тридесет и осем 
стотинки), без включен ДДС. 

1616-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 5 от Закона за 
устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4  от Закона за общинската 
собственост, във  връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2019г.” и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД19006832ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост, при следните условия:   

1. Община  Варна  ще  прехвърли възмездно на Десислава Христова 
Иванова и Димитър Хараланов Иванов собствеността върху  28 (двадесет и 
осем) кв.м  от  поземлен имот с идентификатор 10135.5403.9586, целият с 
площ от 4666 кв.м, по  КККР на гр.Варна, с начин на трайно ползване „за 
второстепенна улица“ – общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 
2 от Закона за общинската собственост, във връзка с §7, ал. 1, т. 4 от 
Преходни и заключителни разпоредби на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, непопадащи в улична 
регулация, които се придават към проектен УПИ ІV-4017, кв. 73, по плана 
на со „Боровец-юг“, гр. Варна, съгласно проект за изменение на ПУП–ПРЗ, 
приет на ЕСУТ-Варна, с решение по т. 26, протокол № 1/08.01.2019г., 
идентичен съгласно скица-проект № 15-155991/21.02.2019г. на Началник 



СГКК-Варна с проектен идентификатор 10135.5403.4017, с проектна площ  
1111 кв.м, при съседи: поземлени   имоти   с   идентификатори 
10135.5403.9686, 10135.5403.1063, 10135.5403.3933, 10135.5403.1065 и 
10135.5403.5214, по одобрената по-горе пазарна оценка.                                                                    

2. Десислава Христова Иванова и Димитър Хараланов Иванов ще 
прехвърлят на Община Варна собствеността върху 16 (шестнадесет) кв.м 
от собствения си недвижим имот, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5403.4017(десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и три.четири хиляди и седемнадесет),  целият с площ 
от 1099 кв.м, по КК и КР на гр. Варна, придобит на основание нот. акт № 
36, том І, рег. № 890, дело № 32/2018г., попадащи в уличната регулация, 
които ще се придадат към поземлен имот с идентификатор 
10135.5403.9502 – общинска собственост, с начин на трайно ползване „за 
второстепенна улица“, които съгласно скица-проект № 15-
155991/21.02.2019г. на Началник СГКК-Варна се обособяват в 
самостоятелен поземлен имот с проектен идентификатор 10135.5403.5217 с 
проектна площ 16 кв.м, при съседи: поземлени  имоти   с   идентификатори 
10135.5403.1063, 10135.5403.9502, 10135.5403.3933 и 10135.5403.4017, по 
одобрената по-горе пазарна оценка.   

3. Прехвърлянето в собственост на имотите, описани в т.1 и т.2 ще се 
извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на имотите в 
размер на 355 (триста петдесет и пет) лева между двете пазарни оценки 
следва да се заплати в полза на Община Варна от Десислава Христова 
Иванова и Димитър Хараланов Иванов.                                                                                                                                                                          

4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ ІV-4017, кв.73, по плана на со „Боровец-юг“, гр.Варна. 

5. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване  на  предварителния  договор,  се  изготвят  
нови  оценки  от  независим оценител, а Общински съвет-Варна определя 
нови пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният 
договор за уреждане на имуществените взаимоотношения между Община 
Варна и Десислава Христова Иванова и Димитър Хараланов Иванов.    

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

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 18, предложението се приема.* 
 
 
 



Юлияна БОЕВА 
Точки двадесет и седем и двадесет и осем анблок. Двадесет и седем  

– одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот – 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Александър Малинов“ 
№ 15, на собственика на законно построена сграда. ПК “Собственост и 
стопанство“ дава положително становище. Двадесет и осма – одобряване 
на пазарна оценка във връзка с продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ПИ 10135.2560.430, на собственика на 
законно построена сграда. ПК “Собственост и стопанство“ дава 
положително становище. 

 
1617-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на „Годишна 
програма за управление и разпореждане с общински имоти през 2019 г.“  и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ042826ВН-
025ВН/24.01.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 
изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Александър Малинов” № 15, 
представляващ  71,56 (седемдесет и едно цяло и петдесет и шест стотни) 
кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.333 
(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и седем.триста тридесет 
и три), целият с площ от 355 (триста петдесет и пет) кв.м, при граници на 
имота: ПИ №10135.1507.332, ПИ №10135.1507.334, ПИ №10135.1507.336, 
ПИ №10135.1507.345, ПИ №10135.1507.166, в размер на 14 835 
(четиринадесет хиляди осемстотин тридесет и пет) лева, без включен ДДС 
и решава да се извърши продажба на имота собственика на законно 
построена върху него сграда - Красимира Венцеславова Перчева. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№8877/15.01.2016 г. 

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

 
 
 
 
1618-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
35, ал.3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община  Варна с рег. № АУ051611ВН-028ВН/17.04.2019 г., Общински 
съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба 
на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 



представляващ 40,92 (четиридесет цяло и деветдесет и две стотни) кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2560.430 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и шестдесет.четиристотин 
и тридесет) целият с площ от 1004 (хиляда и четири) кв.м, при граници на 
имота: ПИ 10135.2560.15, ПИ 10135.2560.17, ПИ 10135.1508.265, ПИ 
10135.2560.18, ПИ 10135.2560.26, ПИ 10135.2560.11, в размер на 61 800 
(шестдесет и една хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС и решава 
да се извърши продажба на описания имот на собственика на законно 
построена върху него сграда Валентина Георгиева Хартиг. 

За 876,39 кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.2560.430 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
шестдесет.четиристотин и тридесет), целият с площ от 1004 (хиляда и 
четири) кв.м е съставен Акт за частна общинска собственост № 
8920/16.03.2016 г., вписан в Служба по вписвания – Варна по надлежния 
ред. 

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 19, предложението се приема.* 
 
Иво Иванов за протокола – за. 
 
Юлияна БОЕВА 
Анблок следващите точки от двадесет и девет до тридесет и две. 

Двадесет и девет относно допълване на „Годишна програма за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се 
в гр. Варна, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор 10135.5501.410, 
в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона“, - гр.Варна, Южна 
промишлена зона, ПИ с идентификатор 10135.5501.24, в полза на ОП 
„Общински паркинги и синя зона“. ПК “Собственост и стопанство“ дава 
положително становище.Тридесета точка относно допълване на „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
през 2019 г.“ и вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление части от имоти, находящи се в гр. Варна, бул. „Ген. Колев“ № 
92; гр. Варна, ул. „Цар Борис“ III 35 Б; гр. Варна, жк „Трошево“ бл. 10; гр. 
Варна, жк „Владислав Варненчик“, бл. 302, вх. 17, гр. Варна, ул. „Народни 
будители“ № 2, в полза на Общинско предприятие „Транспорт и 



автоматизирана система за регулиране на уличното движение“. ПК 
“Собственост и стопанство“ дава положително становище. Тридесет и едно 
– допълване на  „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
- общинска собственост през 2019 г.“ и предоставяне безвъзмездно за 
управление имот, находящ в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“ в полза 
на ОП „Комплекс за детско хранене“.ПК “Собственост и стопанство“ дава 
положително становище. И тридесет и две – вземане на решение за 
предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Найден Геров“ № 31, в полза на Основно училище „Васил Друмев“. ПК 
“Собственост и стопанство“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Режим на гласуване. 
 
1619-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД19002566ВН/07.02.2019 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 година“: Допълва 
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с имот – 
публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, Южна 
промишлена зона, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5501.410 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
едно.четиристотин и десет) с площ от 3000 (три хиляди) кв.м, предмет на 
Акт за общинска собственост №9971/10.09.2018 г. 

1619-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19002566ВН/07.02.2019 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Общински 
паркинги и синя зона”, представлявано от  Младен Маринов Иванов - 
Директор, имот публична – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
Южна промишлена зона, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5501.410 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и 
едно.четиристотин и десет) с площ от 3000 (три хиляди) кв.м, предмет на 
Акт за общинска собственост №9971/10.09.2018 г., с цел обособяване на 
площадка за временно съхранение на излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС), за срок от 5 (пет) години. 



Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление за горе описания недвижим имот в полза на ОП „Общински 
паркинги и синя зона”. 

 
 
 
1620-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД19005137ВН/19.03.2019 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 година“: Допълва 
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с част от имот 
– публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, Южна 
промишлена зона, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5501.24 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
едно.двадесет и четири), целият с площ от 83 958 (осемдесет и три хиляди 
деветстотин петдесет и осем) кв.м, предмет на Акт за общинска 
собственост №9970/10.09.2018 г. 

1620-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19005137ВН/19.03.2019 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Общински 
паркинги и синя зона”, представлявано от  Младен Маринов Иванов - 
Директор, върху имот публична – общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, Южна промишлена зона, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5501.24 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди 
петстотин и едно.двадесет и четири) целият с площ от 83 958 (осемдесет и 
три хиляди деветстотин петдесет и осем) кв.м, предмет на Акт за общинска 
собственост №9970/10.09.2018 г., с цел обособяване на паркинг за 
зареждане на 18 (осемнадесет) броя електромобили, обслужващи и 
контролиращи Синя зона Варна, за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление за горе описания недвижим имот в полза на ОП „Общински 
паркинги и синя зона”. 



1621-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост,  във връзка с писмо от Петко 
Бойновски - Директор Дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности” при Община Варна с рег. № РД19002567ВН-
001ВН/19.03.2019 г. и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19002567ВН/07.02.2019 г., Общински съвет – Варна приема следното 
изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - 
общинска собственост през 2019 година“: Допълва Раздел XII „Имоти и 
вещи – общинска собственост, които ще се предоставят за управление на 
юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, по реда на чл. 
12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с части от недвижими имоти общинска 
собственост, находящи се гр. Варна, както следва: 

- стая № 13 с площ 18 кв.м, разположена на сградата район 
„Приморски“,  бул. „Генерал Колев“ № 92; 

- част от стая , цялата с площ 30 кв.м, разположена в партерния етаж 
на кв. Виница, Дирекция „Административно и техническо обслужване 
Виница“, ул. „Цар Борис III“ № 35Б; 

- обособено работно място от 2 кв.м в Информационен център на 
район „Младост“, жк „Трошево“ бл. 10; 

- работно помещение от 4,86 кв.м, в сградата на район „Владислав 
Варненчик“, жк „Владислав Варненчик“, бл. 302, вх. 17; 

- част от стая 103, цялата с площ 25,94 кв.м, разположена в 
партерния етаж на район „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 2. 

1621-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост, по реда на чл. 15, ал. 2 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
във връзка с писмо от Петко Бойновски - Директор Дирекция „Общинска 
собственост, икономика и стопански дейности” при Община Варна с рег. 
№ РД19002567ВН-001ВН/19.03.2019 г. и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД19002567ВН/07.02.2019 г., Общински съвет – 
Варна предоставя на Общинско предприятие „Транспорт и 
автоматизирана система за регулиране на уличното движение“, с адрес 
на управление: гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев“, представлявано от 
Директор, безвъзмездно за управление части от имоти общинска 
собственост, находящи се в Община Варна, както следва:  

- стая № 13 с площ 18 кв.м, разположена на сградата район 
„Приморски“,  бул. „Генерал Колев“ № 92; 

- част от стая , цялата с площ 30 кв.м, разположена в партерния етаж 
на кв. Виница, Дирекция „Административно и техническо обслужване 
Виница“, ул. „Цар Борис III“ № 35Б; 



- обособено работно място от 2 кв.м в Информационен център на 
район „Младост“, жк „Трошево“ бл. 10; 

- работно помещение от 4,86 кв.м, в сградата на район „Владислав 
Варненчик“, жк „Владислав Варненчик“, бл. 302, вх. 17; 

- част от стая 103, цялата с площ 25,94 кв.м, разположена в 
партерния етаж на район „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 2, за 
разкриване на пунктове за продажба и зареждане на електронни карти. 

Поддържането и ремонтите на гореописаните имоти се извършва от 
лицето, на което са предоставени за управление, като необходимите 
средства се предвиждат ежегодно по бюджета му. 

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

 
 
 
1622-7. 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. № Д13001023ВН-010ВН/11.04.2019 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 година“: Допълва  
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“,  с част от 
имот - публична  общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк 
„Владислав Варненчик“, СУ „П. Яворов“, представляващ помещения- 
топла кухня с прилежащите подготвителни и санитарно битови помещения 
с обща застроена площ 275 (двеста седемдесет и пет) кв.м, разположени в 
част от сграда с идентификатор 10135.4502.273.3 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и две.двеста седемдесет и 
три.три), предмет на Акт за общинска собственост № 7312/21.01.2013 г., 
вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 975/23.01.2013 г., Акт № 
20,том III, дело 419. 

1622-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1  от 
Закона за общинската собственост, по реда на чл. 15, ал. 2 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № Д13001023ВН-
010ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна предоставя за срок от 5  
(пет)  години на Общинско предприятие  „Комплекс за детско 



хранене“, с адрес на управление: гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ № 11 
(единадесет), представлявано от Директор  безвъзмездно за управление 
част от имот - публична  общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
жк „Владислав Варненчик“, СУ „П. Яворов“, представляващ помещения- 
топла кухня с прилежащите подготвителни и санитарно битови помещения 
с обща застроена площ 275 (двеста седемдесет и пет) кв.м, разположени в 
част от сграда с идентификатор 10135.4502.273.3 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и две.двеста седемдесет и 
три.три), предмет на Акт за общинска собственост  № 7312/21.01.2013 г., 
вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 975/23.01.2013 г., Акт № 
20,том III, дело 419. 

Поддържането и ремонтите на гореописания имот се извършва от 
лицето, на което са предоставени за управление, като необходимите 
средства се предвиждат ежегодно по бюджета му. 

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

 
 
 
 
1623-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19005149ВН/19.03.2019 г., Общински съвет – Варна предоставя за 
безвъзмездно управление на Основно училище „Васил Друмев“, 
представлявано от Директор, недвижим имот – публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Найден Геров“ № 31, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2560.221 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и шестдесет.двеста 
двадесет и едно) с площ от 5 095 (пет хиляди деветдесет и пет) кв.м сгради 
с идентификатори 10135.2560.221.1(десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и шестдесет.двеста двадесет и едно.едно) със застроена 
площ 674 (шестстотин седемдесет и четири) кв.м, етажност: 3 (три) етажа, 
предназначение: сграда за образование и 10135.2560.221.2 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и шестдесет.двеста двадесет и 
едно.две) със застроена площ 220 (двеста и двадесет) кв.м, етажност: 1 
(един) етаж, предназначение: сграда за образование, предмет на Акт за 
публична общинска собственост № 10063/22.02.2019 г., вписан в Службата 



по вписванията с вх. Рег. № 4565/28.02.2019 г., Акт № 197, том XII, дело 
2499/2019, за срок от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия имот се извършва от лицето, на което 
е предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат 
ежегодно по бюджета на учебното заведение. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 17, предложението се приема.*  
 
Юлияна БОЕВА 
Сега, точки тридесет и три и тридесет и пет са на едно и също 

основание. После ще се върнем на тридесет и четири. Точка тридесет и три 
– допълване 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, жк „Чайка“, бл. 67 в полза на 
Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения. ПК “Собственост 
и стопанство“ дава положително становище. Тридесет и пета – допълване 
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, м. „Малка чайка“ в полза на Център по 
хидро- и аеродинамика – Варна към Институт по металознание, 
съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“.ПК “Собственост и 
стопанство“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Изисква се квалифицирано 

мнозинство за приемане на настоящото решение, така че призовавам за 
вашата подкрепа. 34 гласа са необходими. Режим на гласуване.  

 
1624-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД19002563ВН/07.02.2019 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019“: Допълва Раздел 
XV „Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за които 
Община Варна ще проведе процедура по учредяване право на ползване по 



реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“ с недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка”, бл. 67, 
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.2562.182.6.128 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин шестдесет и две.сто осемдесет и две.шест.сто двадесет и осем) 
със застроена площ 155 (сто петдесет и пет) кв.м, предмет на Акт за 
общинска собственост № 8971/22.04.2016 г.  

1624-7-1. 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. № 
РД19002563ВН/07.02.2019 г., Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка”, бл. 67, представляващ 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2562.182.6.128 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и две.сто 
осемдесет и две.шест.сто двадесет и осем) със застроена площ 155 (сто 
петдесет и пет) кв.м, състояща се от коридор, гардероб, 2 (два) броя зали, 
кухненски офис, канцелария, 2 (два) броя сервизни помещения и 2 (два) 
броя складове с обща застроена площ 155 кв.м, предмет на Акт за 
общинска собственост № 8971/22.04.2016 г. за срока на Договор за 
възлагане на социална услуга №Д160011677ВН/19.12.2016 г., считано до 
19.12.2021 г., в полза на Сдружение за подкрепа на лица с умствени 
затруднения, ЕИК 124134553, вписано в регистъра на сдруженията с 
нестопанска цел под № 34, том 6, стр. 141 по д.н № 1523/1994 г.,с адрес на 
управление: гр. Варна, жк „Чайка“ , бл. 67. 

Общински съвет – Варна не освобождава Сдружение за подкрепа на 
лица с умствени затруднения, от заплащане на режийни разноски в полза 
на Община Варна съгласно чл. 79, ал. 1 от НРПУРОИ. 

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

В договора за учредяване право на ползване да се предвиди като 
клауза правото на Община Варна едностранно да прекрати сключения 
договор в случай на просрочие в заплащането на дължимите от ползвателя 
суми за режийни разноски, местни данъци и такси и други задължения, 
свързани с ползването на имота. 

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. 



1626-7. 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. № РД19006804ВН/11.04.2019 г., Общински съвет –Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019“: в Раздел XV 
„Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за които община 
Варна ще проведе процедура по учредяване право на ползване по реда на 
чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“, се включи недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се в  местност „Малка Чайка“, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5217.9 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди двеста и седемнадесет.девет) с площ 
от 3 119 (три хиляди сто и деветнадесет) кв.м, предмет на Акт за общинска 
собственост № 7454/19.06.2013 г.  

1626-7-1. 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. 3 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19006804ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска 
собственост, находящ се в местност „Малка Чайка“, гр. Варна, поземлен 
имот с идентификатор 10135.5217.9 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди двеста и седемнадесет.девет) с от площ 3 119 (три хиляди сто и 
деветнадесет) кв.м в полза на Център по хидро – и аеродинамика – 
Варна към Институт по металознание, съоръжения и технологии „акад. 
Ангел Балевски“ – за срок от 10 (десет) години . 

Общински съвет – Варна не освобождава Център по хидро – и 
аеродинамика – Варна към Институт по металознание, съоръжения и 
технологии „акад. Ангел Балевски“ от заплащане на режийни разноски в 
полза на Община Варна, съгласно чл. 79, ал. 1 от НРПУРОИ. 

В договора за учредяване право на ползване да се предвиди като 
клауза правото на Община Варна едностранно да прекрати сключения 
договор в случай на просрочие в заплащането на дължимите от ползвателя 
суми за режийни разноски, местни данъци и такси и други задължения, 
свързани с ползването на имота. 

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. 

 



Красен Иванов за протокола – „за“. Мартин Байчев за протокола – 
„за“. Антоанета Цветкова за протокола – „за“ … плюс още… 34 гласа за 
протокола – „за“. Стен Лазаров за протокола – „за“. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 17, предложението се приема.*  
 
Добрин Иванов за протокола – „за“. Благодаря Ви, колега. 

Предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
Тридесет и четвърта точка относно даване на съгласие за сключване 

на договор за наем за имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Осми приморски 
полк“, № 67А със Сдружение „Лайнс Клуб Варна“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. Изказване ли 

има? …а, проблем с таблета тук долу, ако може да съдействате. 
 
1625-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  съгласно чл.14, ал. 6 от 
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от  
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19002864ВН-001ВН/01.03.2019 г. и по предложение на Григор Григоров 
– общински съветник, Общински съвет – Варна дава съгласие  кметът на 
Община Варна да сключи договор за отдаване под наем на част от имот - 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Осми 
Приморски полк“ № 67 а, представляващ  част от първи етаж на 
двуетажна сграда с идентификатор 10135.1505.220.4 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. хиляда петстотин и пет.двеста и двадесет.четири), а 
именно: две стаи, коридор и санитарни помещения с обща площ 48,50 
(четиридесет и осем и петдесет стотни) кв.м, предмет на Акт за общинска 
собственост № 591/30.04.1998 г.  – за срок от 10 (десет) години в полза на 
Сдружение „Лайънс клуб Варна“, ЕИК 103303562, вписано в регистъра 
на сдруженията с нестопанска цел под № 10, том 18, стр. 54 по д.н № 
38/1999 г.,с адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ 
№ 67а, представлявано от Росица Стойкова – Председател на „Лайънс клуб 
Варна“. 

Месечната наемна цена се определя на 85,93 лева, без включен ДДС, 
определена съгласно 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“.  

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.*  
 
Стен Лазаров за протокола – за. Има ли нужда от съдействие за 

таблета? Красен Иванов за протокола – за. Заповядайте, госпожо Боева. 
 
Юлияна БОЕВА 
Тридесет и седма точка относно изменение на решение… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
..тридесет и шеста.. 
 
Юлияна БОЕВА 
Тридесет и шеста, извинявайте. Тридесет и шеста точка – даване на 

съгласие за сключване на анекс към договор № Д13000729ВН/25.06.2013 г. 
между Община Варна и ДГ № 10 „Карамфилче“. ПК “Собственост и 
стопанство“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Режим на гласуване. 36-та точка. Само 36-та 

точка. Режим на гласуване. 
 
1627-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
ОСИСД19000353ВН-003ВН/05.03.2019 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде сключен Анекс към договор № Д13000729ВН/26.06.2013 
г., като в Раздел  І „Предмет на договора”,  т. 1 текста „Община Варна 
предоставя безвъзмездно за управление на Целодневна детска градина № 
28 „Карамфилче”, находяща се в гр. Варна, ул. „Карамфил” № 13, 
БУЛСТАТ 000085748, представлявана от Сийка Живкова Лефтерова,  имот 
- публична общинска собственост, находяща се в гр. Варна,  ул. 
„Карамфил” № 13, район: 25, кв. 17. Имотът се състои от земя и сгради: 

 - земя с площ 5 380 кв.м.; 
 - сграда – масивна двуетажна сграда на сутерен със застроена 

площ 314 кв.м.; масивно едноетажно тяло  със застроена площ 58,24 кв.м.; 
топла връзка между едноетажното и двуетажното тяло със застроена площ 
14,5 кв.м.; кухненски блок със застроена площ 118,75 кв.м., дървена барака 



с три броя секции: секция „а” със застроена площ 88,36 кв.м., секция „б” 
със застроена площ 135,85 кв.м., секция „в” със застроена площ 134,40 
кв.м.; дървена барака с два броя секции с обща застроена площ 313,50 
кв.м.За имота има съставен акт за публична-общинска собственост № 
900/19.11.1998 г.“ се изменя: „Община Варна предоставя безвъзмездно за 
управление на Детска Градина № 10 „Карамфилче”, със седалище и адрес 
на управление: гр. Варна, ул. „Карамфил“ № 13, представлявана от 
Директор, имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Карамфил“ № 13, представляващ ПИ 10135.2553.312 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.триста и дванадесет) с 
площ 4 669 (четири хиляди шестстотин шестдесет и девет) кв.м и сгради с 
идентификатори 10135.2553.312.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и три.триста и дванадесет.едно) със застроена 
площ от 321 (триста двадесет и един) кв.м, етажност: 2 /два/ етажа; 
10135.2553.312.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и три.триста и дванадесет.две) със застроена площ от 77 
(седемдесет и седем) кв.м, етажност: 1/един/ етаж; 10135.2553.312.4 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.триста и 
дванадесет.четири) със застроена площ от 109 (сто и девет) кв.м, етажност: 
1/един/ етаж, предмет на Акт за общинска собственост № 7706/20.03.2014 
г. и Акт № 1 за поправка на Акт за публична общинска собственост № 
7706/20.03.2014 г. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
изготвянето на анекс към договор № Д13000729ВН/26.06.2013 г. и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.*  
 
За протокола Григор Григоров – „за“. 
 
Юлияна БОЕВА 
Тридесет и седма точка, изменение на решение № 1357-4-

1(35)/05.10.2018 г. на Общински съвет – Варна, на което комисията не е 
дала положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Подробно са изложени мотивите на 

заседание на комисия по собственост и стопанство. Обективирано е в 
протокола от заседанието на комисията. Имате думата за мнения и 
съображения. Ако няма, режим на гласуване. 

 



1628-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка със свое решение 
№ 1357-4-1(35)/05.10.2018 г. и писмо с рег. № 
РД19002312ВН_001ВН/05.02.2019 г. от проф. д-р Р. Радев, д.м. – 
Председател на Управителния съвет на Районна колегия на български 
лекарски съюз – Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. 
№ РД19002312ВН-003ВН/01.03.2019 г., Общински съвет – Варна 
освобождава  Районна колегия на български лекарски съюз – Варна от 
заплащане на режийни разноски в полза на Община Варна съгласно чл. 79, 
ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.*  
 
Николай Малев за протокола – „за“.  
 
Юлияна БОЕВА 
Тридесет и осма точка.. така, ние сме гласували от тридесет и осма 

до четиридесет включително. Поправка на очевидна фактическа грешка в 
решения № 1277-2(32)/28.06.2018 г., №1277-2-1(32)/28.06.2018 г. и №1277-
2-2(32)/28.06.2018 г. на Общински съвет – Варна. ПК “Собственост и 
стопанство“ дава положително становище. Касае се за идентификатори. 
Тридесет и девета поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 
1329-12(32)/28.06.2018 г. на Общински съвет – Варна. ПК “Собственост и 
стопанство“ дава положително становище. Четиридесет - поправка на 
очевидна фактическа грешка в решение № 1481-8(36)/19.12.2018 г. на 
Общински съвет – Варна. ПК “Собственост и стопанство“ дава 
положително становище.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
1629-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от 
Административно-процесуалния кодекс и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД19001594ВН/24.01.2019 г., Общински съвет – 
Варна променя свои решения № 1277-2(32)/28.06.2018 г., № 1277-2-
1(32)/28.06.2018 г. и № 1277-2-2(32)/28.06.2018 г., както следва:  

текста: „…ПИ 10135.5404.9756…“  



да се чете: „ …ПИ 10135.5058.13…“. 
В Решение № 1277-2-1(32)/28.06.2018 г.  
текста: „…ПИ с идентификатор 10135.5404.9756, целият с площ 636 

кв.м, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“…“  
да се чете: „ ...ПИ с идентификатор 10135.5058.13, целият с площ 

3886 кв.м…“. 
текста: „…(придаваеми към ПИ 10135.5058.13)…“ 
да се чете: „…(придаваеми към ПИ с идентификатор 

10135.5404.9756)…“. 
В Решение № 1277-2-2(32)/28.06.2018 г. 
текста: „…82 кв.м от ПИ с идентификатор 10135.5404.9756, целият с 

площ 636 кв.м, по Кадастрална карта и кадастралните регистри на 
гр.Варна, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“…“ 

да се чете: „…82 кв.м от ПИ с идентификатор 10135.5058.13, целият 
с площ 3886 кв.м по Кадастрална карта и кадастралните регистри на 
гр.Варна…“. 

текста: „…ще се придадат към ПИ 10135.5058.13, с начин на трайно 
ползване „за селскостопански, горски път“ …“ 

да се чете: „… ще се придадат към ПИ 10135.5404.9756, с начин на 
трайно ползване „за второстепенна улица“ …“, 

като същото в цялост придобива следния вид: 
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД18009709ВН/15.05.2018г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2018г.”, както следва: Към раздел ХVІІ. „Недвижими 
имоти-общинска собственост, за които могат да се проведат процедури по 
реда на чл.15 и чл.17 от ЗУТ, след одобряване на съответен ПУП-ПР или 
ПУП-ПРЗ от ЕСУТ в Община Варна“, се добавя следния текст: 

Данни за имота Площ - 
кв.м. 

АОС/правн
о основание 

со „Боровец-юг“, гр.Варна, 
придаваеми части от ПИ 
10135.5058.13 към  проектен ХІV-
2159 „за жил. стр.“, кв.40, отнемане 
на части от ПИ 10135.5404.2159 
попадащи в улична  регулация   

82 кв.м от ПИ 
10135.5058.13 
 
22 кв.м от ПИ 
10135.5404.2159 

чл.2, ал.1, т.2 от 
ЗОС, във връзка с 
§7, ал.1, т.4 от 
ПЗР на Закона за 
местното 
самоуправление и 
местната 
администрация 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона 
за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 



рег. № РД18009709ВН/15.05.2018г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарните оценки, изготвени от независим оценител, отговарящ на 
изискванията на Закона за независимите оценители, във връзка със 
сключване на предварителен договор по чл. 17, ал. 2 от Закона за 
устройство на територията, както следва: 

- на 82 кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5058.13, целият с площ 
от 3886 кв.м., с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ - 
общинска собственост, непопадащи в улична регулация, придаваеми към 
проектен ХІV-2159 „за жил. стр.“, кв. 40, со „Боровец-юг“, гр. Варна, с 
проектна площ 637 кв.м., в размер на 2 985 (две хиляди деветстотин 
осемдесет и  пет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
(един) кв.м. в размер на 36,40 лв. (тридесет и шест лева и четиридесет 
стотинки), без включен ДДС. 

- на 22 кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5404.2159, целият с 
площ от 577 кв.м. – собственост на Божидар Веселинов Бонев, попадащи в 
уличната регулация (придаваеми към ПИ 10135.5404.9756), в размер на 
673 (шестстотин седемдесет и три) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м. в размер на 30,59 лв. (тридесет лева петдесет и 
девет стотинки), без включен ДДС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от Закона за устройство 
на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, 
във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 
2018г.” и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18009709ВН/15.05.2018г., Общински съвет – Варна упълномощава 
кмета на Община Варна да сключи предварителен договор за 
прехвърляне право на собственост, при следните условия: 

1. Община Варна ще прехвърли на Божидар Веселинов Бонев, 
собствеността върху 82 кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5058.13, 
целият с площ 3886 кв.м., по Кадастралната карта и кадастрални регистри 
на гр.Варна, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ - 
общинска собственост, непопадащи в улична регулация, придаваеми към 
проектен ХІV-2159 „за жил. стр.“, кв. 40, со „Боровец-юг“, гр. Варна, с 
проектна площ 637 кв.м., съгласно проект за изменение на ПУП–ПРЗ, 
приет с решение по т.10, протокол № 29/08.08.2017г. на ЕСУТ при Община 
Варна, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

2. Божидар Веселинов Бонев ще прехвърли на Община Варна 
собствеността върху 22 кв.м. от собствения си недвижим имот, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.5404.2159,  целият с площ от 
577 кв.м., по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна, 
придобит на основание нотариален акт № 61, том ІІ, рег. № 17400, дело № 



230/2013г., попадащи в уличната регулация, които ще се придадат към 
ПИ 10135.5404.9756, с начин на трайно ползване „за селскостопански, 
горски път“ – общинска собственост, по одобрената по-горе пазарна 
оценка.  

3. Прехвърлянето в собственост на имотите, описани в т. 1 и т. 2 ще 
се извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на 
имотите в размер на 2 312 (две хиляди триста и дванадесет) лева между 
двете пазарни оценки следва да се заплати в полза на Община Варна от 
Божидар Веселинов Бонев. 

4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ ХІV-2159 „за жил. стр.“, кв. 40, со „Боровец-юг“, гр. Варна. 

5.  В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови 
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови 
пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и 
Божидар Веселинов Бонев. 

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

Посочените промени в горецитираните решения на Общински съвет-
Варна да бъдат отразени при сключване на окончателен договор по чл.17 
от ЗУТ с Божидар Веселинов Бонев. 

Възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решенията. 

 
 
 
1630-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от 
Административно-процесуалния кодекс, по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № ЗК18000103ВН-024ВН/01.03.2019 г. и във връзка с 
писмо от кмета на Община Варна с рег. № ЗК18000103ВН-
025ВН/26.03.2019 г., Общински съвет – Варна променя свое решение         
№ 1329-12(32)/28.06.2018 г, както следва:  

текста: „…както и 8,8416 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж-…..“  

да се чете: „„…както и 11,4796  % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж-…..“,  



а т. 2 на същото решение, касаещо придобиването в собственост на 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.139.1.2 изцяло 
да отпадне, като същото в цялост придобива следния вид: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т. 
4 от Закона за общинска собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № ЗК18000103ВН-004ВН/13.03.2018 г., Общински 
съвет – Варна допълва раздел ХVІІІ „Недвижими имоти, вещи и 
съоръжения, за които Община Варна ще открие процедура по придобиване 
в собственост или за управление от Държавата, частни физически и 
юридически лица“ от приетата със свое решение № 1058-2/26/31.01.2018 г. 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2018 година“, със следните имоти – частна държавна 
собственост: 

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.5502.119.3.7 
– предмет на Акт за частна държавна собственост № 9378/24.08.2017 г.; 

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.139.1.3 
– предмет на Акт за частна държавна собственост № 9184/20.10.2016 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 54, ал. 1 от Закона за 
държавната собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № ЗК18000103ВН-004ВН/13.03.2018 г., Общински съвет – Варна взема 
решение за провеждане на процедура за безвъзмездно прехвърляне в 
собственост на Община Варна на следните недвижими имоти: 

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.5502.119.3.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
и две.сто и деветнадесет.три.седем), с административен адрес: гр. Варна, 
кв. „Аспарухово“,  жк  „Дружба“  бл. 11, вх. А, ет. 1, обект 1,2, тип „Друг 
вид самостоятелен обект в сграда“, брой нива 1, площ 272.81 (двеста 
седемдесет и две цяло осемдесет и един) кв.м., представляващ подблоково 
пространство на триетажна жилищна сграда, състоящ се от канцеларии, 
сервизни помещения и три изби, както и 11.4796 % идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж – предмет на Акт за 
частна държавна собственост № 9378/24.08.2017 г. Кадастралната карта 
и кадастралния регистър на район „Аспарухово“ са одобрени със заповед  
№ РД-18-73/23.06.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с 
последващо изменение съгласно заповед № КД-14-03-468/21.02.2011 г. на 
Началник на СГКК – гр. Варна. 

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1506.139.1.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
шест.сто тридесет и девет.едно.три), с административен адрес: гр. Варна, 
ул. „Кавала“ № 1-а, ет.3, тип „За офис“, брой нива 1, площ 179,00 (сто 
седемдесет и девет) кв.м., ведно с 12.56 (дванадесет цяло петдесет и шест 



стотни) кв.м. прилежащи части, съгласно одобрени със заповед № РД-18-
98/10.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и 
кадастрален регистър на район „Одесос“ в гр. Варна – предмет на Акт за 
частна държавна собственост № 9184/20.10.2016 г. 

След придобиването им в собственост на Община Варна, имотите ще 
бъдат използвани единствено и само за реализация на социални услуги: 
„Център за подкрепа на лица с увреждания, включително и тежки 
множествени увреждания“ на адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, жк 
„Дружба“, бл. 11, вх. А, ет. 1 и „Център за социална рехабилитация 
интеграция за лица с психични разстройства и лица с умствена 
изостаналост“ на адрес гр. Варна, ул. „Кавала“ № 1-а, ет. 3. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
изготвяне на искане до Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, чрез Областен управител на област Варна, за 
безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху описаните имоти – 
частна държавна собственост, в полза на Община Варна, както и 
сключване на договор с Областен управител на област Варна, след 
решение на Министерски съвет на Република България в съответствие с 
действащото законодателство.“ 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, с оглед необходимостта от своевременно обявяване на 
процедура по ЗОП във връзка с изграждане на посочените центрове за 
предоставяне на социални услуги. 

 
 
 
1631-7. 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 проф. д-р 
Георги Кобаков – управител на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“ 
ЕООД с рег. № ОС19000075ВН/07.02.2019 г., Общински съвет – Варна 
променя свое решение № 1481-8(36)/19.12.2018 г., като същото в цялост 
придобива следния вид: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 148, ал. 
1, т. 2 от Търговския закон, чл. 100, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, 
чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества и във връзка с писмо от проф. д-р Георги Кобаков – управител 
на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 



заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД с рег. № 
Д18000829ВН-006ВН/12.11.2018 г., Общински съвет – Варна реши: 

I. Увеличава капитала на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – 
Варна“ ЕООД с 499 800 (четиристотин деветдесет и девет хиляди и 
осемстотин) лева, представляващи стойността на отпуснатите и усвоени 
средства от бюджета на Община Варна за 2018 г. като целева субсидия за 
закупуване на медицинска апаратура „Система за визуализация и 
интеграция на лапароскопска хирургия и високоспециализирана 
ендоскопска диагностика и терапия“, съгласно решение № 1037-
2(23)/21.12.2017 г. на Общински съвет – Варна, чрез записване от 
едноличния собственик на капитала Община Варна на нови 49 980 дяла с 
номинална стойност по 10 (десет) лева всеки. В резултат на извършеното 
увеличение капиталът на дружеството е в размер на 8 793 530 (осем 
милиона седемстотин деветдесет и три хиляди петстотин и тридесет) лева, 
разпределен в 879 353 дяла, по 10 (десет) лева всеки един дял, 
представляващ: 

1. апортна вноска на Община Варна – едноличен собственик в размер 
на 8 293 722 (осем милиона двеста деветдесет и три хиляди седемстотин 
двадесет и два) лева, по балансова стойност на ДМА; 

2. парична вноска в размер на 499 808 (четиристотин деветдесет и 
девет хиляди осемстотин и осем) лева /499 800 (четиристотин деветдесет и 
девет хиляди и осемстотин) лева – целева субсидия от общинския бюджет 
плюс 8 (осем) лева парична вноска по предходно решение на Общински 
съвет – Варна/. 

II. Изменя чл. 5 от Устава на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна“ 
ЕООД, който придобива следния вид: 

„Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 8 793 530 (осем 
милиона седемстотин деветдесет и три хиляди петстотин и тридесет) лева, 
разпределен в 879 353 дяла, по 10 (десет) лева всеки един дял, 
представляващ: 

1. апортна вноска на Община Варна – едноличен собственик в размер 
на 8 293 722 (осем милиона двеста деветдесет и три хиляди седемстотин 
двадесет и два) лева, по балансова стойност на ДМА; 

2. парична вноска в размер на 499 808 (четиристотин деветдесет и 
девет хиляди осемстотин и осем) лева. 

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко 
Антонов Марков – Варна“ ЕООД да предприеме всички необходими 
действия за вписване на горепосочените обстоятелства по отношение 
увеличаването на капитала по партидата на дружеството в Търговския 
регистър към Агенцията по вписванията, както и да представи актуален 



устав на дружеството, съобразен с приетите промени към датата на 
вземане на решението.“ 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.*  
 
Юлияна БОЕВА 
Точки четиридесет и едно до четиридесет и три са относно 

одобряване на застраховател. Анблок. Четиридесет и едно – одобряване на 
застраховател на имуществото на „Диагностично – консултативен център 4 
– Варна” ЕООД. ПК “Собственост и стопанство“ дава положително 
становище. Четиридесет и две – одобряване на застраховател на 
имуществото на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД. ПК 
“Собственост и стопанство“ дава положително становище. Четиридесет и 
три – одобряване на застраховател на имуществото на „Ученическо и 
столово хранене“ ЕАД. ПК „Собственост и стопанство“ дава положително 
становище, като изисканите оферти, които липсваха са представени до 
днешното заседание. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги? Режим на гласуване. 
 
1632-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17г, ал. 2 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и писмо от д-р Соня Цекова – 
управител на „Диагностично – консултативен център 4 – Варна” ЕООД 
с рег. № ОС19000092ВН/27.02.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява 
избрания от дружеството застраховател – „Булстрад Виена Иншурънс 
Груп“, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка на сградата 
и имуществото на дружеството. 

 
 
1633-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17г, ал. 2 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и писмо от проф. д-р Георги 
Кобаков – управител на „Специализирана болница за активно лечение 
на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ 
ЕООД с рег. № ОС19000205ВН/28.03.2019 г., Общински съвет – Варна 
одобрява избрания от дружеството застраховател –Застрахователно 



акционерно дружество „Армеец“, и дава съгласие за сключване на 
договор за застраховка на сградата и имуществото на дружеството. 

 
 
1634-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17г, ал. 2 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с писмо от д-р 
Божанка Георгиева – управител на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД 
Варна с рег. № ОС19000270ВН/17.04.2019 г., Общински съвет – Варна 
одобрява избрания от дружеството застраховател – Застрахователно 
акционерно дружество „Армеец“ АД, и дава съгласие за сключване на 
договор за застраховка на сградата и имуществото на дружеството. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.*  
 
Юлияна БОЕВА 
Четиридесет и четвърта точка – увеличаване на капитала на 

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение“ ЕООД и 
промяна на Устава на дружеството. ПК “Собственост и стопанство“ дава 
положително становище.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 
1635-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 4  и чл. 148, 
ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 100, ал.1, ал.2, ал.4 и ал.8 от Закона за 
лечебните заведения, чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване 
на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и във връзка с писма с рег. № 
ОС19000130ВН/14.03.2019 г. и рег. № ОС19000076ВН/07.02.2019 г. от 
управителя на „Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение“ ЕООД, Общински съвет – Варна увеличава капитала на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение“ ЕООД, 
ЕИК 000091879, със 122 505 /сто двадесет и две хиляди петстотин и пет/ 
лева, от които 93 505 /деветдесет и три хиляди петстотин и пет/ лева, 
представляващи стойността на целева субсидия за финансово оздравяване 
на лечебното заведение и 29 000 /двадесет и девет хиляди/ лева, 
представляващи стойността на целева субсидия за закупуване на 
медицинска апаратура - спекуларен микроскоп, отпуснати с решение № 
1532-5/37/30.01.2019 г., р.Х, т.3.2. и т.3.3. на Общински съвет – Варна, чрез 



записване от едноличния собственик на капитала община Варна на 
нови 1226 /хиляда двеста двадесет и шест/ броя дяла с номинална 
стойност от по 100 /сто/ лева всеки. В резултат на извършеното 
увеличение, капиталът на дружеството е в размер на  862 600 /осемстотин 
шестдесет и две хиляди и шестстотин/ лева, разпределени на 8626 /осем 
хиляди шестстотин двадесет и шест/ дяла, всеки с номинална стойност 
от 100 /сто/ лева.  

За изравняване размера на дяловете до кратни на 100 /сто/ – 
номинална стойност на един дял съобразно устава на „Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение“ ЕООД, Община Варна 
допълнително следва да внесе парична вноска в размер на 95 /деветдесет и 
пет/ лева. 

1635-7-1. Изменя чл. 5, изречение 1 от Устава на „Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение“ ЕООД, както следва: 

„Чл. 5, изр.1: Капиталът на дружеството е в размер на 862 600 
/осемстотин шестдесет и две хиляди и шестстотин/ лева, разпределени на 
8626 /осем хиляди шестстотин двадесет и шест/ дяла с номинална стойност 
от по 100 /сто/ лева. 

1635-7-2. Общински съвет – Варна възлага на Управителя на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение“ ЕООД да 
предприеме всички необходими действия за вписване на горепосочените 
обстоятелства по отношение увеличаването на капитала по партидата на 
дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както 
и да представи актуален устав на дружеството, съобразен с приетите 
промени към датата на вземане на решението. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.*  
 
Юлияна БОЕВА 
Четиридесет и пета точка относно промяна на устава на 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД. ПК „Собственост и 
стопанство“ дава положително становище. Във връзка с увеличаване на 
капитала. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
1636-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6 и чл. 8, ал. 1, т. 1 в т. 4 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества,  във връзка със 



свое Решение № 5288-2, взето по протокол №57 от заседание на Общински 
съвет-Варна проведено на 19.09.2007 г. и по писмо от проф. д-р Георги 
Кобаков – управител на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД с 
рег. № ОС19000268ВН/17.04.2019 г., Общински съвет – Варна в качеството 
си на упражняващ правата на едноличния собственик Община Варна от 
капитала на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД, взема следното 
решение: 

Изменя чл. 5 от Устава на дружеството като текста придобива 
следния вид: 

„Капиталът на дружеството е в размер на 8 793 530 лв., разпределен 
в 879 353 дяла по 10 лева всеки един дял, представляващ: 

-147 000 лв. по баланс на дружеството към 31.12.1999 г. съгласно 
Решение № 6814/07.08.2007 г. на ВОС по ф. дело 3906/2000 г. 

- апортна вноска на Община Варна – едноличен собственик на 
капитала по балансова стойност на ДМА, представляваща на Поземлен 
имот №2628 с площ 5 440 кв.м, находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово, 
местност „Вилите", актуван с АОС 4608/17.09.2007 г., балансова стойност 
на имота - 1 505 000 лв. /съгласно Решение № 5288-2/57/19.09.2007 г. на 
Общински съвет – Варна/; 

- апортна вноска на Община Варна- едноличен собственик на 
капитала по балансова стойност на ДМА, представляваща Поземлен имот 
№1783 с площ 10 144 кв.м, находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово, 
местността „Вилите", актуван с АОС 4607/17.09.2007 г., балансова 
стойност на имота - 2 806 300 лв. /съгласно Решение № 5288-
2/57/19.09.2007 г. на Общински съвет-Варна/; 

- апортна вноска на Община Варна- едноличен собственик на 
капитала по балансова стойност на ДМА, представляваща мултимодален 
линеен ускорител с многолистен колиматор в комплект с верификационна, 
планираща и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация с 
технологично оборудване за въвеждане на системата в експлоатация, с 
балансова стойност в размер на 2 637 546 лв. /съгласно Решение № 25- 
7/2/02.12.2015 г. на Общински съвет-Варна/; 

- апортна вноска на Община Варна- едноличен собственик на 
капитала до балансова стойност на ДМА, представляваща компютърен 
томограф със софтуер за симулация на лъчелечението, с балансова 
стойност в размер на 718 716 лв. /съгласно Решение № 25- 7/2/02.12.2015 г. 
на Общински съвет-Варна/; 

- апортна вноска на Община Варна- едноличен собственик на 
капитала по балансова стойност на ДМА, представляваща дозиметрична 
апаратура, с балансова стойност в размер на 479 160 лв. /съгласно Решение 
№ 25-7/2/02.12.2015 г. на Общински съвет- Варна/; 



- парична вноска на Община Варна- едноличен собственик на 
капитала в размер на 8 лв. /съгласно Решение № 25-7/2/02.12.2015 г. на 
Общински съвет-Варна/; 

- парична вноска на Община Варна-едноличен собственик на 
капитала в размер на 499 800 лв. /съгласно Решение № 1481-
8/36/19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна/.“ 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.*  
 
Юлияна БОЕВА 
Четиридесет и шеста точка относно даване на съгласие за учредяване 

на безвъзмездно право на ползване, върху недвижим имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. „Околчица“ № 15 в 
полза на Народно читалище „Ясна поляна - 2014“. ПК “Собственост и 
стопанство“ не дава положително становище.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Тук комисията не е дала 

положително становище, като има подробно изложени в протокола мотиви 
за това. Заповядайте. Имате думата. Представете се за протокола. 

 
Йордан ЙОРДАНОВ 
Представител съм на „Ясна поляна“. Имам въпрос… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Въпроси не са допустими по отношение …по точката. Изразете 

мнение или предложение.  
 
Йордан ЙОРДАНОВ 
… смятам, че протоколът не е.. на какво основание… смятам, че 

уважаемите дами и господа общински съветници също не знаят какво е 
основанието… за това говоря, ако може да обяснят с две думи, смятам 
че…. Те смятат … всички напуснаха съвещанието, че нямаме дейност, 
въпреки, че аз… и ако ми позволите да.. не ви губя времето. Дейността, 
която сме провели 2017 година 2018 година … въпреки, тези точки, които 
са абсолютно обективни, защо е отрицателно това становище. Нали все 
пак… когато ти представиш дейност, която си я извършил, си я представил 
пред Общината… те имат отрицателно становище…, това не мога да 
разбера. Ако е нужно ще ви прочета дейността, която ние сме я провели, 
просто да бъдем обективни, защото сега не става ясно кой е прав и кой не. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз ще дам възможност на колегите, които са изразили становище да 

си го кажат пред всички. Няма никакъв проблем. Ето тук в залата. 
 
Йордан ЙОРДАНОВ 
… да прочета нашата дейност? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз току що Ви дадох думата и отново ще Ви я дам. 
 
Йордан ЙОРДАНОВ 
Чета. Чета…. 2014.. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… те от четири искат сграда.  
 
Йордан ЙОРДАНОВ 
 … от 2014. Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Иванов, заповядайте. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, позволих си 

така да се запозная с дейността и първо бих искал да започна с това, че 
народното читалище не попада в частта, която неговата регистрация е 
преди 1996 г., т.е. да имат по право, да му се учреди безвъзмездно право на 
ползване на помещение, т.е. остава следващата хипотеза, в която трябва да 
докаже реално, читалищна активност и по този начин да убеди колегите 
общински съветници да гласуват „за“. Категорично, не е за мен, така да 
кажа, неговата дейност не ни убеждава, че това читалище има 
необходимата обществена функция, т.е. да представлява интересите на 
нашето гражданство и особено, защитаващи интересите и така… на 
…между другото ще зачета наистина част от дейността, която то 
упражнява и едната е открит урок за залесяване на пролетни зеленчуци в 
ученическо опитно поле Ясна поляна, кв. Галата. Чудесно. Тук ги учите 
децата на труд, но с едно такова мероприятие няма как да ни убедите. 
Вечер посветена на етичното вегетарианство – месец юли и т.н. Съжалявам 
много, обаче аз изказвам личното си мнение – не съм съгласен да ви се 
учреди безвъзмездно право на ползване на имот, общинска собственост. Не 
смятам, че вие изпълнявате тази обществена дейност, която …за която вие 
кандидатствате и трябва да изпълнявате и затова ще гласува против.  

 



Йордан ЙОРДАНОВ 
Ако може да отговоря. Не става въпрос за… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако няма… а, госпожа Гърдева, извинявам се. Не Ви видях. Давайте 

заявките през таблетите само, че... 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Представената ни за 2019 година програма от председателя на 

читалище „Ясна поляна“ в 11 точки за 12 месеца, колкото и да им се струва 
добра на тях, за нас не е една пълноценна читалищна дейност и второто 
нещо, на отправения от мен въпрос, по отношение на другите дейности, на 
библиотека и на прилежащи състави към читалището – за библиотека ми 
казаха, че имат 1200 тома, аз мисля, че … и аз мога да съм читалище в този 
ред на мисли. Господин Станев и аз мисля, че мога да си направя читалище 
в къщи и нали… една читалищна дейност трябва да възпитава, най-вече 
младото поколение и да учи на българщина, поне така доколкото си 
спомням е записано в закона. В този ред на мисли, аз съм категорично 
против да даваме помещение.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря ви. Други колеги, за да мога да дам думата на 

представляващия читалището. Заповядайте. Моля да не прекъсвате… 
Заповядайте. 

 
Йордан ЙОРДАНОВ 
… това становище на господина.., който се изказа пърив е 

неправилно. Не става въпрос за читалище създадено преди …96 година, 
става въпрос за Закона за читалищата, който има един чл.10, ал.2, т.5. Там 
в аргументите се казва, че на всички читалища, независимо  в коя година 
са създадени, се предоставя сграда, така че не може да се говори за някакъв 
закон преди 96-та и след 96-та. Законът е един. Има юристконсул. Има ли 
такава, такъв чл.10? Това е казано там. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да изслушаме. 
 
Йордан ЙОРДАНОВ 
Уважаеми господине, ама 5 години….5 години… 
 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
… ама не, не, не, не, не, никакъв диалогов режим… не, не, не, не, не, 

ако имате нещо друго да се изкажете по отношение на казаното от 
колегите, ако не продължаваме. 

 
Йордан ЙОРДАНОВ 
Относно библиотеката абсолютно обективно. 1200 тома са смешна 

бройка за едно читалище, но не забравяйте, 14-та година сме създадени 
субсидията, която получаваме е половин бройка. В сравнение, да речем, с 
другите читалища ние взимаме 4 000, а всички останали от 40 000 нагоре. 
Със собствени средства работим. Като възрожденци сме малко и моля ви 
се да бъдем обективни, когато преценяваме нали кой с какви възможности, 
обективни е в момента. Затова искаме тази сграда, т.като сме под наем, 
плащаме наем за помещението, което се намира на…, правим всичко 
възможно… т.като читалището е… това не знам дали е уместно да го 
спомена, но нашия патрон е руския писател Лев Николаевич Толстой. 
Знаете какъв е той и като писател и като моралист и смятам, че нашето 
общество… не говорим тук за русофили и за русофоби, а говорим за 
човешката култура, говорим за човешкия морал и че една част от 
творчеството на Толстой наистина заслужава да бъде изучавано, да бъдат 
запознати хората с това – и млади и стари. Това е нашата идея, скромна и 
освен това, госпожата е права, която каза, че 11 точки са малко, но освен 
тези точки… те са някак си масови мероприятия, ние имаме клубове, които 
ежемесечно, т.е. ежеседмично се събират. Мога да ви прочета клубовете, 
които се събират. Никога залата не остава празна. Тя е 30 квадрата.  Нека 
да измерваме нещата според… мера според мера. Ние сме малки, затова 
искаме да порастем. Ако може да ни дадете сграда. Законът ни предоставя 
тази сграда… и няма никакви мотиви, досега нямаше, затова 3 пъти връща 
Върховния съд… административния съд. Моля ви се и четвърти път и 
пети, да не продължаваме безкрайно този процес. Това е… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това, дали ще продължава процеса безкрайно зависи от волята на 

колегите, на първо място и после от волята на съда. Странно как 
предварително я знаете. Колеги, мнения и съображения? Господин Вичев, 
заповядайте. 

 
Януарий ВИЧЕВ 
Ами аз призовавам колегите наистина да помислят добре ако е така 

… представител на читалището… че е прав. Няма толкова много читалища 
и смятам, че няма толкова да …. Да, няма толкова читалища в град Варна, 
така че да подкрепим идеята. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колко читалища има във Варна? 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Читалища с малка дейност, с голяма дейност…малко по-разумно да 

погледнем нещата. Няма да обеднее Общината толкова. Нека подкрепим 
това. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други мнения и съображения? Господин Гуцанов, 

искате ли думата?А, Вие имате заявка. Извинявайте. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Няма да е за дълго. Дебатът е вече горе долу ясен, но … сега аз не 

знам защо с такова настървение се подходи, да не им се даде на 
читалището каквото те искат. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… пети път поред… само… 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… да, много добре съм запознат, господин председател. Аз също 

мисля, че няма чак толкова силно развита читалищна дейност във Варна, за 
да не бъде удовлетворено едно такова виждане и желание, мисля че съвсем 
разумно и нормално, затова пък нека пък един път да подходим малко по-
различно Общинския съвет. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, господин Гуцанов. Не виждам други мнения поради, 

което… а, заповядайте госпожо. 
 
Павлина ИВАНОВА 
Аз съм представител на читалището.  Павлина Иванова се казвам. От 

година и повече сътруднича на читалището и изобщо е безкрайно грозно 
казано това, че читалището няма дейност. Читалището не остава празно. 
Графикът непрекъснато е запълнен, и ако някой случайно освободи, по 
случайност, ако стане това нещо, друг заема мястото му. Благотворително 
работим без пари и това наистина заслужава да се подкрепи. Не може 
човек, който не е дошъл, не е видял в какво помещение, в какви условия се 
работи да заключи, че няма дейност и че нищо не се справи. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Господин Иванов, заповядайте. 



Добрин ИВАНОВ 
Аз подозирам, че атаката срещу читалището в момента се корени по-

скоро на русофобски нагласи, което според мен не е приемливо. Това, е 
което исках да кажа. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кой говореше тук за русофили и русофоби, господин Иванов? Те 

тези думи не са споменавани. Много Ви моля…. Уважаеми колеги, 
подлагам на гласуване, изчетеното от председателя, предложение за 
учредяване на безвъзмездно право на ползване на читалището. Режим на 
гласуване. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
1637-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение от кмета на Община 
Варна с рег. № РД 14007033ВН-064ВН/28.07.2016 г. и във връзка с влязло 
в законна сила решение № 468/14.01.2019 г. по Административно дело № 
12435/2018 г. на Върховния административен съд на РБ, с което е 
отменено решение № 1666/03.08.2018 г. по Административно дело № 
1157/2018 г. на Административен съд – Варна, Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 г.: допълва Раздел 
XV. Недвижими имоти и вещи – частна общинска собственост, за 
които в Община Варна ще се проведе процедура по учредяване на право 
на ползване по реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ – 
публичен търг или публично оповестен конкурс или без провеждане на 
публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на 
Общински съвет - Варна за лица определени със закон“, с недвижим имот 
– частна общинска собственост, находящ се в град Варна, ул. „Околчица“ 
№ 15, представляващ 1/5 (една пета) идеални части от ПИ 10135.1506.230 
(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и шест.двеста и 
тридесет) целия с площ 398 (триста деветдесет и осем) кв. м. и сгради с 
идентификатори 10135.1506.230.4 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда 
петстотин и шест.двеста и тридесет.четири) със застроена площ равна на 
77 (седемдесет и седем) кв.м., предназначение: Жилищна сграда, брой 
етажи: 1 (един) и 10135.1506.230.3 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
хиляда петстотин и шест.двеста и тридесет.три) със застроена площ равна 
на 29 (двадесет и девет) кв.м., предназначение: Селскостопанска сграда, 
брой етажи: 1 (един), предмет на АОС № 2019/27.04.2001 г. 

1637-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 5 от Закона за 



общинската собственост и във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение от кмета на община Варна с рег. № РД 14007033ВН-
064ВН/28.07.2016 г. и във връзка с влязло в законна сила решение № 
468/14.01.2019 г. по Административно дело № 12435/2018 г. на Върховния 
административен съд на РБ, с което е отменено решение № 
1666/03.08.2018 г. по Административно дело № 1157/2018 г. на 
Административен съд – Варна, Общински съвет – Варна, учредява 
безвъзмездно право на ползване в полза на Народно читалище „Ясна 
Поляна – 2014“, ЕИК 176657875, представлявано от Йордан Демиров 
Йорданов - Председател върху недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, ул. „Околчица“ № 15, 
представляващ 1/5 (една пета) идеални части ПИ 10135.1506.230 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и шест.двеста и тридесет) 
целия с площ 398 (триста деветдесет и осем) кв.м. и сгради с 
идентификатори 10135.1506.230.4 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда 
петстотин и шест.двеста и тридесет.четири) със застроена площ равна на 
77 (седемдесет и седем) кв.м., предназначение: Жилищна сграда, брой 
етажи: 1 (един) и 10135.1506.230.3 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
хиляда петстотин и шест.двеста и тридесет.три) със застроена площ равна 
на 29 (двадесет и девет) кв.м., предназначение: Селскостопанска сграда, 
брой етажи:1 (един), предмет на АОС № 2019/27.04.2001 г. за срок от 5 
(пет) години. 

Общински съвет – Варна освобождава/не освобождава Народно 
читалище „Ясна Поляна – 2014“, ЕИК 176657875, от заплащане на 
режийни разноски в полза на Община Варна съгласно чл. 79, ал. 1 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 10; против – 12; въздържали се – 

16; отсъстващи – 13, предложението не се приема.*  
 
Юлияна БОЕВА 
Четиридесет и седма точка относно даване на съгласие за 

предоставяне за стопанисване, поддържане и техническа експлоатация на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД новоизграден 
инфраструктурен обект: „Канализационно-помпена станция 5-главна, 
напорна канализация до о.т.131, довеждаща канализация от о.т.134 и 
о.т.73, реконструкция на водопроводна мрежа от о.т.131 до о.т.73 в кв.9, 



14, 15 и 16 по плана на „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна“. ПК 
“Собственост и стопанство“ дава положително становище.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
1638-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост, чл. 11 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Наредба 
№ 4 от 14.09.2004 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. № 
РД19006874ВН/15.04.2019 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“ от Закона за водите, представляващ строеж: 
Канализационно-помпена станция 5-главна, напорна канализация до о.т. 
31, довеждаща канализация от о.т. 134 и о.т. 73, реконструкция на 
водопроводна мрежа от о.т. 131 до о.т. 73 в кв. 9, 14, 15 и 16 по плана на кк 
“Св.Св.Константин и Елена“ гр. Варна, който представлява обект на 
техническата инфраструктура за обществено ползване.         

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението. 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 21, предложението се приема.*  
 
За протокола Борислав Гуцанов – „за“. Николай Георгиев – „за“. 

Януарий Вичев за протокола – „за“,  Добрин Иванов – „за“, Христо Боев – 
„за“, Стен Лазаров – „за“. Имате ли проблеми с таблетите? 

 
Юлияна БОЕВА 
Четиридесет и осма точка - допълване на „Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г.“ и 
вземане решение за провеждане на процедура по придобиване 
безвъзмездно в собственост на Община Варна на недвижим имот – 
публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Осми 
приморски полк“ № 113. ПК “Собственост и стопанство“ дава 
положително становище.  

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. Господин 

Бюлбюлев, добре се чува в залата. Внимавайте с езика. Все пак ни 
излъчват на живо по телевизията. Господин Атанасов… моля. Предават ни 
на живо. 

 
1639-7. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т. 
4 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № ОМД19000266ВН-001ВН/17.04.2019 г., Общински 
съвет – Варна приема следното изменение в „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г.“: 
Допълва Раздел XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които 
община Варна ще открие процедура по придобиване в собственост или за 
управление от Държавата, частни и юридически лица”  с недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, бул. „8-ми Приморски полк“ № 113, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2558.116 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и 
шестнадесет) с площ от 8 160 (осем хиляди сто и шестдесет) кв.м, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 
РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, изменена със заповед № КД-14-03-
3485/28.12.2011 г. на Началник на СГКК – Варна и сгради с 
идентификатори 10135.2558.116.11 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и осем.сто и шестнадесет.единадесет) с площ от 
94 (деветдесет и четири) кв.м, етажност – 1 (един) етаж, Предназначение: 
Сграда за търговия;  10135.2558.116.13 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и шестнадесет. тринадесет) с 
площ от 78 (седемдесет и осем) кв.м, етажност – 1 (един) етаж, 
Предназначение: Сграда за търговия; 10135.2558.116.14 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и шестнадесет. 
четиринадесет) с площ 334 (триста тридесет и четири) кв.м, етажност – 1 
(един) етаж, Предназначение: Сграда за търговия; 10135.2558.116.15 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и 
шестнадесет. петнадесет), Предназначение: за учебна дейност, включваща  
Самостоятелен обект в сграда /СОС/ 10135.2558.116.15.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и шестнадесет. 
петнадесет.едно) с площ от 43 (четиридесет и три) кв.м, етаж -1 (минус 
едно), предназначение: за склад, Самостоятелен обект в сграда /СОС/ 
10135.2558.116.15.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и осем.сто и шестнадесет. петнадесет.две) с площ от 610 
(шестстотин и десет) кв.м, етаж -1 (минус едно), предназначение: за 
спортна и развлекателна дейност, Самостоятелен обект в сграда /СОС/ 
10135.2558.116.15.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 



петдесет и осем.сто и шестнадесет. петнадесет.три) с площ от 300 (триста) 
кв.м, етаж -1 (минус едно), предназначение: Друг вид самостоятелен обект 
в сграда, Самостоятелен обект в сграда /СОС/ 10135.2558.116.15.4 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и 
шестнадесет. петнадесет.четири) с площ от 6012 (шест хиляди  и 
дванадесет) кв.м,брой на нива на обекта: 3(три), в това число: ниво сутерен 
– 1754 (хиляда седемстотин петдесет и четири) кв.м, ниво етаж 1 (едно) – 
2819 (две хиляди осемстотин и деветнадесет) кв.м, ниво етаж 2(две) – 1439 
(хиляда четиристотин тридесет и девет) кв.м, предназначение на 
самостоятелния обект: За учебна дейност. 

1639-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. №ОМД19000266ВН-001ВН/17.04.2019 г., Общински съвет - Варна 
реши да се проведе процедура по придобиване безвъзмездно в собственост 
на Община Варна недвижим имот - публична държавна собственост, 
находящ се в гр. Варна, бул. „8-ми Приморски полк“ № 113, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2558.116 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и 
шестнадесет) с площ от 8 160 (осем хиляди сто и шестдесет) кв.м, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 
РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, изменена със заповед № КД-14-03-
3485/28.12.2011 г. на Началник на СГКК – Варна и сгради с 
идентификатори 10135.2558.116.11 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и осем.сто и шестнадесет.единадесет) с площ от 
94 (деветдесет и четири) кв.м, етажност – 1 (един) етаж, Предназначение: 
Сграда за търговия;  10135.2558.116.13 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и шестнадесет. тринадесет) с 
площ от 78 (седемдесет и осем) кв.м, етажност – 1 (един) етаж, 
Предназначение: Сграда за търговия; 10135.2558.116.14 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и шестнадесет. 
четиринадесет) с площ от 334 (триста тридесет и четири) кв.м, етажност – 
1 (един) етаж, Предназначение: Сграда за търговия; 10135.2558.116.15 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто 
и шестнадесет. петнадесет), Предназначение: за учебна дейност, 
включваща  Самостоятелен обект в сграда 10135.2558.116.15.1 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и 
шестнадесет. петнадесет.едно) с площ от 43 (четиридесет и три) кв.м, етаж 
-1 (минус едно), предназначение: за склад, Самостоятелен обект в сграда 
10135.2558.116.15.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и осем.сто и шестнадесет. петнадесет.две) с площ от 610 
(шестстотин и десет) кв.м, етаж -1 (минус едно), предназначение: за 
спортна и развлекателна дейност, Самостоятелен обект в сграда 



10135.2558.116.15.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и осем.сто и шестнадесет.петнадесет.три) с площ от 300 (триста) 
кв.м, етаж -1 (минус едно), предназначение: Друг вид самостоятелен обект 
в сграда, Самостоятелен обект в сграда 10135.2558.116.15.4 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и 
шестнадесет. петнадесет.четири) с площ от 6012 (шест хиляди  и 
дванадесет) кв.м, брой на нива на обекта: 3(три), в това число: ниво 
сутерен – 1754 (хиляда седемстотин петдесет и четири) кв.м, ниво етаж 1 
(едно) – 2819 (две хиляди осемстотин и деветнадесет) кв.м, ниво етаж 
2(две) – 1439 (хиляда четиристотин тридесет и девет) кв.м, предназначение 
на самостоятелния обект: За учебна дейност. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Четиридесет и девета точка – даване на съгласие за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху обособени обекти от капитала на 
„Диагностично консултативен център 3 – Варна“ ЕООД за предоставяне на 
социална услуга „Кризисен център за лица жертви на насилие или трафик 
на хора“. ПК “Собственост и стопанство“ дава положително становище.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Подлагам на гласуване. 
 
1640-7. 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,  във връзка със 
заявление от Цветелина Стефанова – заместник – управител на Фондация 
„SOS-семейства в риск” с рег. № ОС19000242ВН/09.04.2019 г. и по 
предложение на Марица Гърдева – общински съветник, Общински съвет – 
Варна, в качеството си на упражняващ правата на едноличния собственик 
на капитала на „Диагностично консултативен център 3 - Варна” ЕООД 
задължава управителя на „Диагностично консултативен център 3 - Варна” 



ЕООД да сключи договор за учредяване безвъзмездно право на ползване в 
полза на Фондация „SOS-семейства в риск”, БУЛСТАТ 103852707 за 
следните обособени обекти, находящи се на първия етаж в тяло „Д” на 
сградата: 

- Преддверие с площ 6,20 (шест цяло и двадесет стотни) кв.м; 
- Коридори с площ 33,10  (тридесет и три цяло и десет стотни) кв.м; 
- Стая „Персонал” с площ 8,25 (осем цяло и двадесет и пет стотни) 

кв.м и прилежащи към нея сервизно помещение с площ 1,45 (едно цяло и 
четиридесет и пет стотни) кв.м и коридор с  площ 3,20 (три цяло и двадесет 
стотни) кв.м; 

- Стая „Диспечер” с площ 6,75 (шест цяло и седемдесет и пет стотни) 
кв.м; 

- Стая „Манипулационна” с площ 12,18 (дванадесет цяло и 
осемнадесет стотни) кв.м; 

- Стая „Дежурен педиатър” с площ 12,18 (дванадесет цяло и 
осемнадесет стотни) кв.м; 

- Стая „Дежурен терапевт” с площ 12,18 (дванадесет цяло и 
осемнадесет стотни) кв.м; 

- Стая за шофьори с площ 7,80 (седем цяло и осемдесет стотни) кв.м 
и коридор с площ 2,72 (две цяло седемдесет и две стотни) кв.м; 

- Помещение „Гардероб” с площ 15,08 (петнадесет цяло и осем 
стотни) кв.м и прилежащи към него сервизно помещение 1,75 (едно цяло и 
седемдесет и пет стотни) кв.м, коридор с площ 3,06 (три цяло и шест 
стотни) кв.м, баня с душове с площ 4,90 (четири цяло и деветдесет стотни) 
кв.м.,за срок от 5 /пет/ години. 

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Диагностично 
консултативен център 3 – Варна” ЕООД сключването на договор за 
учредяване безвъзмездно право на ползване и осъществяване на всички 
действия необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението.  

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
За протокола Борислав Гуцанов – за. 
 
Юлияна БОЕВА 
Последна петдесета, допълнителна точка относно  отмяна на 

Решение № 3140-11/32/09,10.03.2011 г. на Общински съвет – Варна, 
допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на решение за провеждане 
на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обекти общинска 
собственост, находящи се в гр. Варна, жк „Младост“. На основание чл. 21, 



ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19007264ВН/17.04.2019 г., Общински съвет – Варна отменя свое 
решение № 3140-11(32)/09 и 10.03.2011 г. 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. № 
РД19007264ВН/17.04.2019 г., Общински съвет – Варна приема следното 
изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - 
общинска собственост през 2019 година“: Допълва  Раздел V „Застроени 
нежилищни имоти – общинска собственост, за които в Община Варна ще 
се проведе процедура по отдаване под наем по реда на чл. 14 от ЗОС и 
НРПУРОИ, в съответствие с действащата „Методика за определяне на 
стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти-общинска 
собственост”“ с обект: „детска сладкарница“ със застроена площ от 255 
(двеста петдесет и пет) кв.м, разположена в Спортно-атракционен 
комплекс „Младост“ е изграден в гр. Варна, жк „Младост“ II-ри м.р, кв. 9, 
поземлен имот с идентификатор 10135.3512.240 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.три хиляди петстотин и дванадесет.двеста и четиридесет), идентичен 
с УПИ X-233,234 „за спортно-атракционен комплекс“, предмет на Акт за 
общинска собственост № 5638/14.04.2009 г.  Две. На основание чл. 21, ал. 
1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 14, ал. 1 и ал.  2  от Закона за общинската собственост, по реда на чл. 64 
и чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег. 
№ РД19007264ВН/17.04.2019 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета 
на Община Варна да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на обект „детска сладкарница“ със застроена площ от 255 (двеста 
петдесет и пет) кв.м, разположена в Спортно-атракционен комплекс 
„Младост“ е изграден в гр. Варна, жк „Младост“ II-ри м.р, кв. 9, поземлен 
имот с идентификатор 10135.3512.240 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и дванадесет.двеста и четиридесет), идентичен с УПИ X-
233,234 „за спортно-атракционен комплекс“, при стартова месечна наемна 
цена в размер  2 941,43 лева, без включен ДДС, определена съгласно чл. 3, 
ал. 1, т. 1 от „Методика за определяне на стартови базисни цени при 
обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване 
под наем на нежилищни имоти-общинска собственост” при съответните 
конкурсни условия. ПК “Собственост и стопанство“ дава положително 
становище.  Това е предложението. 

 
 
 



Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуваме.   
 
1641-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД19007264ВН/17.04.2019 г., Общински съвет – 
Варна отменя свое решение № 3140-11(32)/09 и 10.03.2011 г.  

1641-7-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД19007264ВН/17.04.2019 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 година“: Допълва  
Раздел V „Застроени нежилищни имоти – общинска собственост, за които 
в Община Варна ще се проведе процедура по отдаване под наем по реда на 
чл. 14 от ЗОС и НРПУРОИ, в съответствие с действащата „Методика за 
определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или 
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти-
общинска собственост”“ с обект: „детска сладкарница“ със застроена площ 
от 255 (двеста петдесет и пет) кв.м, разположена в Спортно-атракционен 
комплекс „Младост“ е изграден в гр. Варна, жк „Младост“ II-ри м.р, кв. 
9, поземлен имот с идентификатор 10135.3512.240 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и дванадесет.двеста и четиридесет), 
идентичен с УПИ X-233,234 „за спортно-атракционен комплекс“, предмет 
на Акт за общинска собственост № 5638/14.04.2009 г.  

1641-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал.  2  от Закона 
за общинската собственост, по реда на чл. 64 и чл. 65 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19007264ВН/17.04.2019 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
Община Варна да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем на обект „детска сладкарница“ със застроена площ от 255 (двеста 
петдесет и пет) кв.м, разположена в Спортно-атракционен комплекс 
„Младост“ е изграден в гр. Варна, жк „Младост“ II-ри м.р, кв. 9, поземлен 
имот с идентификатор 10135.3512.240 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и дванадесет.двеста и четиридесет) , идентичен с УПИ 
X-233,234 „за спортно-атракционен комплекс“, при стартова месечна 
наемна цена в размер  2 941,43 лева (две хиляди деветстотин четиридесет и 
един лева и четиридесет и три стотинки), без включен ДДС, определена 
съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от „Методика за определяне на стартови базисни 
цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за 
отдаване под наем на нежилищни имоти-общинска собственост”.  



Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ  УСЛОВИЯ: 
 
1. Право на участие в конкурса имат юридически лица, които: 
1.1 Извършват дейност по смисъла на Търговския закон; 
1.2. са представили комплексна инвестиционна програма (идеен 

проект), включително количествено стойностна сметка, за обновяване на 
обектите в полза на община Варна за не по малко от 5 000 лв., без вкл. 
ДДС; 

1.3. нямат задължения по отношение  на сключени договори с 
община Варна. 

2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения 
конкурс; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) 

2.3. декларации от името на заявителя, че: 
а/ не е обявен в несъстоятелност; 
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в/ не се намира в ликвидация; 
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 529,72 лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

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

2.9. Финансово предложение по отделните критерии за оценката, 
запечатано в отделен плик; 

 
Компоненти на оценка на предложенията: 
Ценова част: 



 К1 – месечна наемна цена – 35 т. (тридесет и пет), но не по-
ниска от първоначалната конкурсна цена 

Фирмена адекватност: Да се докажат финансови възможности за 
изпълнение на инвестиционната програма. Като доказателство може да 
послужи банков документ за подкрепа на проекта. Липсата на финансова 
възможност е основание за отстраняване на кандидатите. 

Инвестиционна част: 
К2 – Комплексна инвестиционна програма за обновяване на обекта в 

полза на Община Варна – 20 т. (двадесет), за не по-малко от 5 000 лв., без 
вкл. ДДС; 

К3- идеен проект с визуализация – 35 т. (тридесет и пет); 
К4- срок за реализация на инвестицията, не по-дълъг от 90 дни от 

сключване на договора с Община Варна – 10 т. (десет); 
Забележки: 
1. Инвестиционните проекти свързани с реализирането на 

представената програма, трябва да включват само обслужването на 
обектите; 

Формулата за оценка на предложенията:  
К= К1+К2+К3+К4, където: 
К1= (Ц участник/Ц мах)х 35  
Ц – участник – офертна цена в лева; 
Ц мах – най-висока предложена цена; 
К2 = (КИП участник/КИП мах)х20 
КИП участник – предложение на участника на общ обем на 

инвестиции в лева 
КИП мах – максимално предложен обем на инвестиции в лева; 
К3  до 35 т. 
К4=(СИ мин/СИ участник)х10 
СИ участник – предложен от участника срок за реализиране на 

инвестицията; 
СИ мин. – минимален срок за реализиране на инвестицията 
На първо място ще бъде класиран кандидатът получил най-

висок брой точки изразяващ се в комплексна оценка - К 
Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се 

допускат. 
* Документите за участие в конкурса да са издадени в срока от 

публикуване на обявата за провеждане на публично оповестения конкурс 
до датата за подаване на конкурсните документи. 

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



 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Зам.-председателят, доктор Маринова, има думата. 
 
Преминаваме към точка осма от дневния ред. 

  



VIII. 
 

По точка осма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Социални дейности и жилищна политика“ относно: 
(1) – отпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване 

на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови 
потребности. 

(2) – неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване 
на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови 
потребности. 

(3) – приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 
2020 година на Община Варна. 

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

 
Лидия МАРИНОВА 
Първа точка. Относно отпускане на еднократни финансови помощи 

за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и 
комунално-битови потребности. Постоянна комисия „Социални дейности 
и жилищна политика“ дава положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуваме. Вече има започнало 

гласуване, по-бързо. Повтарям процедурата. Гласуване. Готово. По два 
пъти ще гласувате. Въпроса е много важен, отпускаме помощи. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1642-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 1532-
5(37)/30.01.2019 г. и на база социален доклад по чл. 27 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение от кмета 
на Община Варна с рег. № РД19006829ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – 
Варна отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на 
инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови 
потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 



Николай Георгиев – „за“. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Втора точка. Относно неотпускане на еднократни финансови 

помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, 
образователни и комунално-битови потребности. Постоянна комисия 
„Социални дейности и жилищна политика“ дава положително становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуваме.  
 
1643-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 
база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег. 
№ РД19006829ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна не отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали 
жизнени, образователни и комунално-битови потребности на лицата, 
посочени в приложение към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Лидия МАРИНОВА 
Трета точка. Относно приемане на Годишен план за развитие на 

социалните услуги за 2020 година на Община Варна. Постоянна комисия 
„Социални дейности и жилищна политика“ дава положително становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? А… къде е Гришата? Гласуване. 
 
1644-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и 
чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД19006805ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна приема Годишен 
план за развитие на социалните услуги за 2020 година на Община 
Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 



Янко СТАНЕВ 
Благодаря на Зам.-председателя. Следваща точка „Благоустройство и 

комунални дейности“, кой чете. Кой? “Здравеопазване“. Заповядайте, 
госпожо председател на комисията веднага се явете на трибуната.  

 
Преминаваме към следваща точка девета. 
 

  



IX. 
 

По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Здравеопазване“ относно: 
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 
(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 
(3) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция.  
(4) – неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания 

по асистирана репродукция.  
 

Докл.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „Здравеопазване“ 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Относно отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. Постоянна комисия „Здравеопазване“ дава 
положително становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуване.  
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1645-9. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 
52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна с 
рег. № ЗК19000797ВН/12.04.2019 г., решение на Общински съвет – Варна 
№ 1532-5(37)/30.01.2019 г., и на база здравен статус, Общински съвет – 
Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение.  

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Относно неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. Постоянна комисия „Здравеопазване“ дава 
положително становище.  

 



Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Мнения по въпроса? Съображения? Детайлни 

изпълнения? Няма. Гласуване. Нарушихте с адреналин следобедните 
постхранителни концентрации на количество кръв в стомашно чревния 
тракт. 

 
1646-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и на база здравен 
статус във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община 
Варна с рег. № ЗК19000797ВН/12.04.2019 г., Общински съвет – Варна не 
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение 
към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Относно отпускане на финансови средства за дейности и 

изследвания по асистирана репродукция. Постоянна комисия 
„Здравеопазване“ дава положително становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуване. ….Ама тука ние 

отпускаме за асистирана репродукция на всички…..Очаква се в Зимбабве. 
Благодаря. 

 
1647-9. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК19000798ВН/12.04.2019 г., решение на 
Общински съвет – Варна № 1532-5(37)/30.01.2019 г., и на база здравен 
статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за дейности 
и изследвания по асистирана репродукция, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Относно неотпускане на финансови средства за дейности и 

изследвания по асистирана репродукция. Постоянна комисия 
„Здравеопазване“ дава положително становище.  

 



Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Мнения и съображения? Гласуване по въпроса.  
 
1648-9. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК19000798ВН/12.04.2019 г., Общински съвет – 
Варна не отпуска финансови средства за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря на доц. Цветкова. 
 
Преминаваме към точка десета от дневния ред. 
 
 

  



X. 
 

По точка десета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Благоустройство   и комунални дейности“ относно: 
(1) – приемане на Наредба за финансово подпомагане на „Проекти 

за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на 
зелените площи, собственост на Община Варна“. 
 

 Докл.: Янко Станев – зам.-председател на ОбС 
 

Янко СТАНЕВ 
БКД, някой мераклия да чете? Няма. Аз съм. 
Относно приемане на Наредба за финансово подпомагане на 

„Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване 
състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна“. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД19003809ВН/08.03.2019 г, Общински съвет – 
Варна приема Наредба за финансово подпомагане на „Проекти за 
озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на 
зелените площи, собственост на Община Варна“, съгласно приложение 
към настоящото решение. 

Мнения и съображения? Няма. Гласуване. А, извинявам се 
вносителя. Чакай ще го… или заедно с туй ли да го гласуваме. Видях го 
твоето тука отдолу. Добре, айде изчитаме и това или ти ще си го прочетеш. 
Айде обоснови си го да го чуят хората. Айде, че то е при тебе. Аз щях да го 
чета, ама мислех после. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, след разговори с граждани и представители на 

етажната собственост и с цел разширяване на кръга от субекти, които да 
имат възможност да кандидатстват, като бенефициенти по така 
предложената наредба. Предлагам в т. 5 от Наредбата, извинявайте първо в 
т. 4 да се чете: „Право за кандидатстване за финансиране на проекти за 
озеленяване и благоустрояване имат етажни собствености по чл. 46б от 
Закона за етажната собственост и Сдружение на собствениците 
регистрирани по чл.44 от Закона за етажната собственост, които са на 
територията на Община Варна. По чл. 44 се регистрират т.н сдружения, а 
по чл.46б това е уведомителен режим всяко едно, всяка една етажна 
собственост след, като си избере Председател, касиер и наблюдателна 
комисия се регистрира в кметствата. С общото събрание на етажната 
собственост те да могат да кандидатстват, като в този случай 



упълномощено от тях лице ще ги представлява нели финансово пред 
Община Варна. По този начин ще дадем право на всички етажни 
собствености да могат да кандидатстват и няма да ограничаваме хората. И 
във връзка с това и в чл. 5 да направим една промяна, в чл. 5… в ал. 5 на 
чл. 5 от Проекта след изменението да се чете: „Не се финансират проекти 
за озеленяване и благоустрояване етажни собствености по чл.46б от Закона 
за етажната собственост и Сдружения на собствениците регистрирани по 
реда на чл. 44 от Закона за етажната собственост, които са на територията 
на Община Варна, но са подпомагани за същия проект и ли за съответна 
част от него по други програми и не са изпълнили условия по предходно 
финансиране по проекти за озеленяване и благоустрояване. Идеята е 
просто да разширим обхвата на програмата и да не дискриминираме тези, 
които вече не са регистрирали сдружение. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря на госпожа Гърдева. Господин Боев и аз имам преди това 

да кажа. След Вас ще кажа. 
 
Христо БОЕВ 
Благодаря господин Председател. Уважаеми колеги. Уважаеми 

господин заместник кмет. Гледахме проекта за наредба включително и на 
комисията по правни въпроси, моето изказване там беше в посока, която 
очерта преждеговорещата, но малко в по широк кръг. Аз споделям 
мотивите на администрацията, които са към проекта за наредба и също 
смятам, че един такъв тип обществени отношения трябва да бъдат 
регулирани нормативно. Предложих на комисията по правни въпроси 
обаче същата ал.4 на чл.5, за който говори пред мен госпожа Гърдева да 
бъде още по-разширен в посока на това да могат да кандидатстват и 
сдружения с нестопанска цел учредени в обществена полза. Мотивите ми, 
които изтъкнах ред колегите ми от Правната комисия, които ще изтъкна и 
тук пред Вас са следните. В първоначалния вариант, като виждате бяхме 
записали, че право да кандидатстват за финансиране по проекти за 
озеленяване и благоустрояване има всяка една етажна собственост 
регистрирана по чл. 44 от ЗУЕС, сега знаете че съгласно Закона за 
управление на етажната собственост има две форми на управление. Едната 
е  общо събрание на етажната собственост, а другото е…, а другото е са 
регистрация на собствениците им. Сега аз искам да Ви кажа, че си 
направих труда да проверя в най-големия варненски район, а именно 
„Приморски“, колко сдружения на собствениците са регистрирани. Говоря 
съответно за район „Приморски“, ами значи бяха колеги двадесет и две 
или двадесет и три  такива Сдружения на собствениците, половината да 
кандидатстват, половината да ги одобрят означава, че в най-добрия случай 
в най-големия район ще имаме пет одобрени проекти. Да разширим това, 



което казва г-жа Гърдева, аз бих го подкрепил, защото се разширява кръга 
на бенефициентите, но пак няма да е достатъчно. За това казвам и е моето 
конкретно предложение в чл. 5, ал. 4 да бъде „че право да кандидатстват за 
финансиране по проекти за озеленяване и благоустрояване има всяко 
юридическо лице с нестопанска цел регистрирано в обществена полза, 
както и включително това което беше казано от преждеговорещия, това е 
моята, това е моето предложение и мотивите ми за него. Благодаря. 

 
Янко СТАНЕВ 
И аз благодаря много на господин Боев. Госпожа Гърдева 

заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Благодаря господин Станев. Колеги всъщност наредбата идеята и е 

да бъдат подпомогнати етажните собствености, така че аз апелирам да се 
съсредоточим върху етажните собствености. С това което предложих да 
имат право да кандидатстват и тези, които са регистрирани по чл.46б, там 
са регистрирани почти всички етажни собствености са по чл. 46б, а ние 
разширяваме обхвата напълно. 

 
Янко СТАНЕВ 
Това ще го решим с гласуване. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Но сдруженията, те вече не са етажни собствености. Нали тука става 

въпрос, тука става въпрос че ние го насочваме към гражданите и към 
етажните собствености, към жилищата иначе там ще отидем към друга 
хипотеза. Защото ще искат и фирми, които имат … и така нататък. Ние 
тука говорим а подпомогнем гражданите да стане красиво пред блоковете, 
да има градинки. 

 
Янко СТАНЕВ 
Господин Боев…. 
 
Христо БОЕВ 
Само едно изречение. 
 
Янко СТАНЕВ 
Да, да. Вие изяснихте двамата тотално всички вече. 
 
Христо БОЕВ 
Чл. 3, казва какви са целите, нали никъде нямаме като цел посочена в 

наредбата подпомагане на етажната собственост. Имаме цели, които са 



правилно формулирани и те са от рода на това да се подобри състоянието 
на зелените площи и парковото обзавеждане на общинска собственост 
отнасящо се до системата на Община Варна и прочие. Четири точки, които 
са формулирани много прецизно, но никъде в тях няма като цел това, което 
спомена госпожа Гърдева. Това е моето предложение. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Ще го подложа на гласуване. Ясно има разминаване само 

по отношение на това, че едното е много широко разширяване, а другото е 
разширяване само в обекта на етажната собственост. И всъщност и двете 
имат еднакви цели в интерес на истината, но едното е по-дисциплиниращо. 
Хареса ми това, което сте предложили за дисциплинирането, защото от 
предния път имаме един горчив опит. Благодаря.  

Да Ви изчитам ли решението? Или сега първо предложението на 
господин Боев по същество то е че: да могат да кандидатстват и сдружения 
с нестопанска цел в обществена полза. То е естествено. Това е към ал. 1, 
ал.4 към чл.5 и то точка 4. Допълнение и изменение предложено от 
господин Боев. Тези, които са „за“, моля да гласуват, а след това ще 
гласуваме предложението на госпожа Гърдева….ама що неще, защото не 
съм го натиснал. 

 
Резултати от гласуването: за – 10; против – 2; въздържали се – 24; 

отсъстващи – 15, предложението не се приема.* 
 
Янко СТАНЕВ 
Предложението на госпожа Гърдева, по същество е малко по-тясно 

където има етажна собственост по чл.46б и Сдружение на собственостите 
регистрирани по чл. 44 от ЗУЕС. Тези които са за допълнението и 
изменението предложено от госпожа Гърдева, може да гласуват. 

Между впрочем всяко НПО може да се регистрира като етажна стига 
да има човек. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
Янко СТАНЕВ 
Предложението се приема независимо от това, което ми казват 

юристите. Приема се. Благодаря. Тридесет и един „за“, нула против и 5 
въздържали се, петнадесет отсъстващи, няма шашми.Освен това въпроса е 
само за…Така. Колеги друго предложение от комисията по БКД. Цялото 
предложение сега, нали гледам надолу да вида няма. Цялото предложение 
сега с допълнението и изменението анблок гласуваме. Благодаря господин 
Иванов. Таман щях да го прегледам, ти си го прегледал. Цялата наредба с 



приетите допълнения. Наредбата гласуваме цялата с допълненията на 
госпожа Гърдева. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1649-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, и по предложение от 
кмета на Община Варна с рег. № РД19003809ВН/08.03.2019 г, Общински 
съвет – Варна приема Наредба за финансово подпомагане на „Проекти за 
озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на 
зелените площи, собственост на Община Варна“, съгласно приложение 
към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред, единадесета. 

  



XI. 
 

По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Европейски въпроси и международно сътрудничество“ относно: 
(1) – одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 

Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Варна и Програмата за 
неговото изпълнение за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. 

(2) – одобряване на Доклад за хода на изпълнението на Интегрирания 
план за градско възстановяване и развитие – град Варна 2014-2020 г. и за 
постигнатите междинни резултати по проекти и като цяло за 2018 г. 

(3) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 2“ по Приоритетна ос 2 „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  

(4) – одобряване текст на проект за Партньорско споразумение за 
подготовка, реализация и осигуряване на устойчивост по проект „Ремонт, 
реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна по 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. и упълномощаване кмета на Община 
Варна да го подпише. 

(5) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Дигитално приобщаваща система за автономна мобилност“ 
по програма Хоризонт 2020. 
 

Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“ 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение 

изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община 
Варна и Програмата за неговото изпълнение за периода 01.01.2018 г. – 
31.12.2018 г. Постоянна комисия “Европейски въпроси и международно 
сътрудничество“ дава положително становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря Ви господин Георгиев. Мнения и съображения? Няма го 

Радо Коев да каже кой го е чел. Така, тези които са „за“, моля да гласуват, 
останалите също да се замислят. Не защото толкова е дебел плана…точно 
толкова е. 

 
 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1650-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от 
Закона за регионалното развитие и чл. 91, ал. 3 и 4 от Правилника за 
прилагане на закона за регионалното развитие и по предложение на Иван 
Портних – кмет на Община Варна с рег. № РД19005627ВН/26.03.2019 г., 
Общински съвет – Варна одобрява Годишен доклад за наблюдение 
изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община 
Варна и Програмата за неговото изпълнение за периода 01.01.2018 г. – 
31.12.2018 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 

Николай ГЕОРГИЕВ 
Относно одобряване на Доклад за хода на изпълнението на 

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие – град Варна 
2014-2020 г. и за постигнатите междинни резултати по проекти и като цяло 
за 2018 г. Постоянна комисия “Европейски въпроси и международно 
сътрудничество“ дава положително становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря Ви господин Георгиев. Колеги мнения и съображения? 

Няма. Благодаря, всички виждат какво става в града. Гласувайте с 
удоволствие. Всички виждат, някои тълкуват по своему и всеки има право. 
Имам един приятел от „Аспарухово“, той вика нищо не се случва в 
„Аспарухово“. И аз се чудя, що по едни улички криволича все още. А той 
беше тука ли сутринта. Да, да забравих, че бяха тука цялата група 
лицемери. 

 
1651-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и т. 3.3.3 от Методическите 
насоки за разработване и прилагане на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие и по предложение на Иван Портних – кмет на 
Община Варна с рег. № РД19006298ВН/04.04.2019 г., Общински съвет – 
Варна одобрява Доклад за хода на изпълнението на Интегрирания план 
за градско възстановяване и развитие – град Варна 2014-2020 г. и за 
постигнатите междинни резултати по проекти и като цяло за 2018 г., 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 



Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 14, предложението се приема.* 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Относно даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 2“ по Приоритетна ос 2 „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Постоянна 
комисия “Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дава 
положително становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Мнения и съображения? Колеги. Няма. Тези, които 

желаят да гласуват моля да упражнят правото си на свещен вот, тъй като 
не се знае кога после ще им се отдаде това. Малко интрига. 

 
1652-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 
1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 5 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение на Иван 
Портних - кмет на Община Варна с рег. № РД19004192ВН/05.03.2019 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да подаде проектно 
предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Приоритетна ос 
2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно – 
кратките срокове за подаване на проектно предложение по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-
2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент 2“. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Госпожа Пеева – „за“. 
 
 



Николай ГЕОРГИЕВ 
Относно одобряване текст на проект за Партньорско споразумение за 

подготовка, реализация и осигуряване на устойчивост по проект „Ремонт, 
реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна по 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. и упълномощаване кмета на Община 
Варна да го подпише. Постоянна комисия “Европейски въпроси и 
международно сътрудничество“ дава положително становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря господин Георгиев. Колеги. Айде да гласуваме.  
 
1653-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 13 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № РД19004725ВН-
003ВН/15.04.2019 г., Общински съвет – Варна: 

1. Одобрява текста на проекта за Партньорско споразумение за 
подготовка, реализация и осигуряване на устойчивост по проект „Ремонт, 
реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“, в 
рамките на процедура №BG16RFOP001-1.001-002 „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“ по 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

2. Упълномощава кмета на Община Варна да подпише Партньорско 
споразумение за подготовка, реализация и осигуряване на устойчивост по 
проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – 
Варна“, в рамките на процедура  №BG16RFOP001-1.001-002 „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“ по 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно приложение към настоящото 
решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решенията, с оглед спазване на кратките срокове за изпращане на проекта 
до Министерство на културата. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 



Николай ГЕОРГИЕВ 
Относно даване на съгласие Община Варна да кандидатства с 

проектно предложение „Дигитално приобщаваща система за автономна 
мобилност“ по програма Хоризонт 2020. 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение на Иван 
Портних – кмет на Община Варна с рег. № РД19007481ВН/22.04.2019 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да кандидатства с 
проектно предложение „Дигитално приобщаваща система за автономна 
мобилност“ с акроним (DIGI ARMS), по процедура MG-4-5-2019 
“Приобщаваща дигитално или цифрово свързана транспортна система 
отговаряща на нуждите на гражданите“, по Програма Хоризонт 2020. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно – 
кратките срокове за кандидатстване по проекта. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря господин Николов. Госпожа Николова тука ли сте? Я 

излез, кажи пет думи веднага. Господин Николов заповядайте тука. 
Господин Георгиев заповядай. 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Кръстник, благодаря ти. 
 
Биляна РАЕВА 
Добър ден господин Станев, не съм Ани Николова, Биляна Раева. 

Госпожа Николова ми предложи аз да кажа няколко думи. Става въпрос 
…. Община Варна кандидатства с цел да подготвим града за бъдещето на 
автомобилите, а това са автомобили без шофьори. Може би сте чували и 
четете новините през последните години очаква се след 20.. след 2020 
година автономните автомобили да навлязат все по-широко в Европа. Май 
месец миналата година Европейската комисия излезе със съобщение за 
визия – 0, т.е стремим се към нула жертви по пътищата при движението. 
Съответно на последната си сесия миналата седмица Европейския 
парламент в Страсбург прие регламент, който упълномощава страните 
членки т.е налага страните членки до 2022 година да транспонират 
законодателството и да приемат мерки за безопасно движение по 
пътищата, които включват автономни системи за подпомагане на 
шофирането. Т.е това са системите, които в по-скъпите автомобили 
предупреждават за опасности по пътя, отбелязват кога сме нарушили 
скоростта, преминали сме маркировката има ли някои неща, които биха 
направили опасно пътуването и предотвратяват колизия. На базата на тази 



система автомобилните компании в момента разработват съответно и база 
в която колите, които в бъдещите ще бъдат без шофьори могат да се 
движат. Т.е община Варна с този проект ще започне да разработва такава 
система, като пилотен град за България за Европа, което ще позволи 2022 
година да не догонваме законодателството, а да сме с две години по-
напред. Проекта се предвиждат три години…..да не Ви чета техническата 
документация. Просто се опитвам по-смилаемо да го направя. Проекта ще 
бъде в рамките на три години. За първи път Български партньор е водещ 
партньор по действително изследователски проект в програма „Хоризонт 
2020“. Община Варна десет са партньорите, поканихме Община Хамбург с 
която сме побратимени и Община Турино, която пък е водеща в тези 
дигитално цифрови нововъведения да бъдат наши партньори. 
Действителност за нас това е много важно, тъй като те се присъединиха 
към нас. Подкрепени сме от мрежата на Европейските градове – 
Евроситис, провели семе предварителни разговори с много други 
партньори, които ще бъдат асоциирани впоследствие. Така, че резултатът 
от този проект действително ще има европейско измерение. Приобщили 
семе и академичната общност и се надявам, днес е крайният срок за 
кандидатстване между другото. Не толкова от технически, колкото от 
съображение, че това е един много интересен, една много интересна тема 
към която има изключително много голям интерес от страна на различни 
кандидати и ние кандидатстваме днес. И се надявам в рамките на два 
месеца да имам добри нови, ако разбира се одобрите кандидатстването по 
този проект. Благодаря Ви. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Аз съм – „за“. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Господин председателстващ няколко уточняващи въпроса. Така 

говорим за синхронизация на законодателството, ок. Това нещо ще го 
направим. Уточняващите въпроси са следните. Става въпрос за системи, 
които ще бъдат вградени в новите автомобили. Как седи въпроса с 
автомобилите, които нямат такива системи, това ще е свързано ли с 
допълнителни разходи от страна на водачите? И втория ми въпрос. Мисля, 
че това го обсъждахме във финанси, какво е участието на Община Варна, 
ако има такова и в какъв размер е то? 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. 
 
 
 



Биляна РАЕВА 
Благодаря господин Григоров за тези въпроси. Съжалявам, че не ги 

отчетох при представянето. Системите се вграждат или ретрофитват, 
говори ме за системи които могат да се сложат на коли, които нямат 
такива. В момента подобни системи има в най-скъпите модели, заради това 
за да бъдат обществено достъпни има такива системи, които в момента се 
разработват и те се слагат било на леки автомобили, тежкотоварни 
автомобили, включително на автобуси от градски транспорт, както каза 
господин …..  

 
Янко СТАНЕВ 
Григоров. 
 
Биляна РАЕВА 
Григоров. Другото което е след 2022 година това ще бъде 

задължително, т.е ние до момента имаме няколко години в които да ги 
направим на доброволни начела. Естествено една цифрова система няма 
как да е без пари те ще бъде за сметка на този, който я закупува разбира се. 
Чрез този проект се опитваме да направим консорциум от партньорства, 
така че всеки един участник в този консорциум да направи всичко 
възможно цената да се намали за крайния потребител. Т.е примерно ако 
един шофьор, трябва да си купи такава система и да я вгради в автомобила 
си и тази система струва да речем 500 или 600 лв., застрахователната 
компания, която знае, че в колата има подобна система т.е риск за тази 
кола е намален намалява съответно от застраховката на тази кола. И така 
вървим в договорката със всички партньори, които ще бъдат включени в 
консорциума. Иначе по програма „Хоризонт“ специално за Община Варна 
и по тази програма няма съфинансиране. Както казах общия бюджет е 
2 мил. и 800 евро за всички партньори. За Община Варна бюджета който в 
момента е предвиден е в рамките на 680 000 евра. Няма съфинансиране от 
страна на Община Варна и не ги даваме, а ги вземаме. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. То това се знае от комисията. Други въпроси? Няма. 

Колеги призовавам Ви да гласувате с удоволствие, това е авангардно и 
тези които имат годишен доход над 100 000 лв. и не са си купили още 
хибриди и електромобили да погледнат внимателно на проекта. Обръщам 
се специално към някои колеги и за това ще ги помоля освен декларацията 
към КОМПИ да си купят и автомобили с новите устройства. А сега 
гласувайте по този проект. Господин Григоров, за Вас за мен и за още 
няколко човека се отнася това. 

 



1654-11. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение на Иван 
Портних – кмет на Община Варна с рег. № РД19007481ВН/22.04.2019 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да кандидатства с 
проектно предложение „Дигитално приобщаваща система за автономна 
мобилност“ с акроним (DIGI ARMS), по процедура MG-4-5-2019 
“Приобщаваща дигитално или цифрово свързана транспортна система 
отговаряща на нуждите на гражданите“, по Програма Хоризонт 2020. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно – 
кратките срокове за кандидатстване по проекта. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
Колеги, преминаваме към точка дванадесета от дневния ред. 
  

  



XII. 
 

По точка дванадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт“ относно: 
(1) – одобряване проект на договор за сътрудничество между 

Община Варна  и „Иносити“  ЕООД  и упълномощаване на кмета на 
Община Варна да го подпише. 

 
Докл.: Борислав Нанков – общински съветник 

 
Борислав НАНКОВ 
Уважаеми колеги, проект за решение от ПК „Младежки дейност и 

спорт“ относно одобряване проект на договор за сътрудничество между 
Община Варна  и „Иносити“  ЕООД  и упълномощаване на кмета на 
Община Варна да го подпише. ПК „Младежки дейност и спорт“ дава 
положително становище 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Колеги, мнения и съображения? Гласуваме.   
 
Борислав НАНКОВ 
Има представител на фирмата. 
 
Янко СТАНЕВ 
Има ли.  
 
Борислав НАНКОВ 
Има представител на фирмата, ако.. 
 
Янко СТАНЕВ 
Господин Атанасов, отменям гласуването. Господин Атанасов има 

въпрос. Активното гласуване е отменено. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми  господин председателстващ, виждам, че представителя е 

тук. На комисията имаше няколко въпроса към него. Надявам се той се е 
подготвил и ще може да отговори и затова ще му дадем думата. Благодаря.  

 
Даниел ГРИГОРОВ /Представител на „ИНОСИТИ“ ЕООД/ 
Уважаеми господин председател, уважаеми представители на 

Общински  съвет по-специално беше въпроса за това какъв договор имаме 
с Общината към момента. Всъщност не е точно договор, а е рамково 
споразумение за сътрудничество с „Варна сити кард“ входящо е 23.02.2018 
г., подписано от наш представител – Ивайло Илиев както и от господин 



кмета Иван Портних и Галина Строгова, директор Дирекция „Финансови и 
стопански дейности“. Става въпрос, че Общината с това споразумение за 
сътрудничество ни разрешава и ни помага в нашата дейност, което е 
всъщност по-конкретно да работим с Туристически информационен 
център в града, като там има наша реклама и те промотират нашия 
продукт, както и да имаме реклама на сайта visitvarna и същевременно ни 
помагат при организиране на срещи с бизнесите в града като по-специално 
говорим за „Регионално исторически музей“ и други културни обекти, като 
Общината ни съдейства, за да можем да организираме такива срещи, да 
подпишем с тях договор, за работи, които всички са факт без към 
„Военноисторическия музей“, все още. Всички останали обекти, които са 
около 8 обекта на Регионално исторически музей“, които са „Аладжа 
манастир“, Побити камъни, малки и големи римски терми и още няколко 
обекта, работим заедно с тях вече, както „Аквариум“, „Градска 
художествена галерия“, Музей на куклите и други обекти. Това са тези 
обекти, които имат историческа насоченост, които нашата програма дава 
безплатен вход на всеки турист закупил си нашата карта, безплатен достъп 
до тези обекти. Като за самите обекти достъпа не е безплатен, ние си 
плащаме вход на тях – тези, които си отразят по програмата. Това е също 
за зоологическата градина ни е предложението, те да влязат като част от 
програмата. Ние даваме на нашите клиенти безплатен вход за 
зоологическата градина, всеки влязъл се отчита и ние плащаме после на 
зоологическата градина този вход. 

 
Янко СТАНЕВ 
Господин Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председателстващ, значи първо това нещо 

трябваше все пак по някакъв начин да ни бъде предоставено, за да може да 
го зачетем. Вие казахте, че имате договор и имате договорни отношения и 
с музеите. Това беше в протокола записано. Ако искате можем да го 
видим, затова ви зададох въпроса. Сега има обаче съвсем друго нещо, 
което не е това, което казахте в началото, така че за мен е по-добре да бъде 
предоставено какви са тези отношения, те трябва ли да минат през санкция 
на Общински съвет, т.е. аз не съм запознат, не знам ако колегите са 
запознати и защо минава през „Младежки дейности“ това нещо? Това 
какво има свързано със спорта, вътре, не мога да разбера. Така, второто 
което е в крайна сметка Вие казвате, че хората, които си закупуват карти те 
плащат на вас и имат достъп до определени обекти, които са описани. Вие 
с тези обекти какви финансови отношения имате? Всички, за които бяха 
изброени плюс сега тези, които говорихме за зоологическата градина? Вие 
между зоологическата градина и вас, като субект, имате ли някакви 



допълнителни договорни отношения или други, които са описани 
финансови такива?  

 
Даниел ГРИГОРОВ /Представител на „ИНОСИТИ“ ЕООД/ 
Не. Договорът го има… вие всички. Предложението за договор, 

което имаме към зоологическата градина. Няма допълнителни освен това, 
което е записано в договора. В договора е записано да кажем … не се 
сещам наизуст мисля, че беше входа 3 лв. за възрастни, за граждани. Всеки 
наш посетител, който влезе с наша карта и се маркира зоологическата 
градина го пускат безплатно, ние после плащаме тези 3 лв. на края на 
месеца по отчет даден от зоологическата градина по нашето устройство, 
което сме оставили там. По същия начин работим с всички останали музеи 
и обекти, които изброих като за някои от тях сме договорили с управата на 
самия музей, отстъпки, които са си валидни като например за туристическо 
дружество, които съответно ние плащаме входа с някаква отстъпка.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Разбрах. Това нещо … това не е ресорната комисия, в която трябва 

да се разглеждат подобни…ако ще проблем. Трябва да бъде разгледано на 
други две комисии. Не знам защо е в тази, след като пак казвам има 
отношение, има договорни отношения, споразумения, които трябва да 
бъдат разгледани на други две комисии, включително в комисия финанси. 
Благодаря ви. 

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми колеги, това е предложение на кмета на Община Варна, 

съгласувано с администрациите и в него няма финансови параметри. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Има. 
 
Янко СТАНЕВ 
Не. Не такива, които е необходимо да одобряваме като допълнение и 

изменение. Аз сега чувам за тези параметри, които казаха. Госпожа 
Гърдева, имате думата. И ще видим с гласуване какво ще го правим. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Значи колеги, по принцип. Според мен трябва да прекратим 

дебатите. Тук имаме едно популяризиране на спорта, имаме… Общината 
не е обвързана финансово и нямаме, даже нямаме нужда от някаква 
санкция на съвета, защото общината не се обвързва финансово.  

 
Янко СТАНЕВ 
Не, не. Ние упълномощаваме кмета да подпише това споразумение. 



Марица ГЪРДЕВА 
Да, но ние не се обвързваме финансово. 
 
Янко СТАНЕВ 
Ще прескочим едно две членчета от правилника и готово. Имам 

процедура. 
 
Марица ГЪРДЕВА  
Ами трябва да ви кажа, че това е съвсем нормално да може с тези 

карти да се работи. 
 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря на госпожа Гърдева. Колеги, аз съм водещ на заседанието. 

Предлагам въпросът да бъде решен с хватките на демокрацията – с 
гласуване. Ето процедурно предлагам да спрем дебатите и да гласуваме. 
Вие си направете сметка, че наистина положението сега го научаваме… 
комисията, най-вече по същността си предложението е добро. Сега 
лекичко подхлъзваме един, два члена от правилника. Голяма работа. 
Гласуваме. Колеги, гласуваме. Тя, ако България малко така по-позитивно 
се гледаше щеше да се придвижим по-бързо и по-напред. Ей това дето го 
предложи Боев и то става за гласуване ама няма … няма… не…. Нямаш, 
предварително не съм го чул, а това… тъй.  

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1655-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 59, ал. 1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение на Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № 
РД19007265ВН/17.04.2019 г., Общински съвет –Варна одобрява проект на 
Договор за сътрудничество между Община Варна и „Иносити“ ЕООД, 
съгласно приложение към настоящото решение и упълномощава кмета на 
Община Варна да го подпише. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
предприеме всички необходими действия по правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Резултати от гласуването: за – 27; против – 0; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
Благодаря на най-младия общински съветник.  
 
Точка тринадесета от дневния ред.  



XIII. 
 

По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия 

по приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – промяна на решение на Общински съвет – Варна, касаещо 

състава на Комисията за приватизация и следприватизационен 
контрол към Общински съвет – Варна. 

(2) – приемане на анализ на правното състояние, информационен 
меморандум и приватизационна оценка на обекти по приходната част на 
„Годишния план за приватизация за 2019 г.“ 

(3) – приемане на метод и условия за провеждане на 
приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по „Годишния план за приватизация за 2019 г.“ 
 

Докл.: Петко Бойновски – Председател на КПСК 
 
Янко СТАНЕВ 
Годишния план. Заповядайте. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа 

общински съветници, господин Станев, имам едно предложение по трета 
точка на комисия по приватизация има 10 процедури, които са на едни и 
същи нормативни основания, предлагам да ги гласуваме анблок. 

 
Янко СТАНЕВ 
Който е за предложението направено и за гласуване анблок по трета 

точка моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Заповядайте. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Първото предложение. Относно промяна на решение на Общински 

съвет – Варна, касаещо състава на Комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол към Общински съвет – Варна. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Колеги мнения и съображения? Процедурен въпрос. 

Моля да гласуваме. 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1656-13. На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.4  и чл.19, ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
във връзка с чл.4, ал.4 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, чл.13, чл.14 и чл.14.1 от Правилника за дейността на Комисията 
за приватизация и следприватизационен контрол при община Варна, 
Общински съвет – Варна, променя свое решение № 1018-
13(22)/30.11.2017г. и 01.12.2017г., като последното придобива следния 
вид: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 4 и чл. 19, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол и по предложение на кмета на Община Варна създава Комисия за 
приватизация и следприватизационен контрол при Община Варна и 
утвърждава за: председател Петко Стоянов Бойновски – директор на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, 
правоспособен юрист Светла Николова Маринова – директор на дирекция 
„Правно-нормативно обслужване“ и секретар - Стефка Петрова Петрова – 
главен експерт „Общинска приватизация‟ в дирекция „Общинска 
собственост, икономика и стопански дейности“. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
Господин Бойновски, имате думата. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Следващо предложение от комисията за приватизация и 

следприватизационен контрол. Относно приемане на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
обекти по приходната част на „Годишния план за приватизация за 2019 г.“. 
Комисията за приватизация и следприватизационен контрол дава 
положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 



1657-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.3 и чл.12, ал.2 от 
Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните 
оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, Общински 
съвет – Варна, приема анализи на правното състояние, информационни 
меморандуми и приватизационни оценки на обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2019г.”, както следва: 

1. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в град Варна, бул. „Чаталджа” № 49, представляващ 
помещения (кафе-клуб), предмет на АОС № 8191/19.03.2015г., изготвен от 
Христина Димитрова Димитрова (правоспособен юрист). 

2. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, бул. „Чаталджа” 
№49, представляващ помещения (кафе-клуб), предмет на АОС 
№8191/19.03.2015г., изготвени от „Булкарго‟ ООД (независим оценител). 

3. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в град Варна, ул. „Гоце Делчев” №63, представляващ гараж 
№3, предмет на АОС №9402/07.02.2017г., изготвен от Томина Николова 
Томова (правоспособен юрист). 

4. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, ул. „Гоце Делчев” 
№63, представляващ гараж №3, предмет на АОС №9402/07.02.2017г., 
изготвени от  „Галакт‟ ООД (независим оценител). 

5. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в град Варна, ул. „Гоце Делчев” №63, представляващ гараж 
№5, предмет на АОС №9401/07.02.2017г., изготвен от Христина 
Димитрова Димитрова - правоспособен юрист. 

6. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, ул. „Гоце Делчев” 
№63, представляващ гараж №5, предмет на АОС №9401/07.02.2017г., 
изготвени от  Стефан Иванов Бянов (независим оценител). 

7. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в град Варна, ул. „Топола” №36, представляващ гараж №2, 
предмет на АОС №5947/30.11.2009г., изготвен от Томина Николова 
Томова - правоспособен юрист. 

8. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, ул. „Топола” №36, 
представляващ гараж №2, предмет на АОС №5947/30.11.2009г., изготвени 
от Нелияна Иванова Иванова (независим оценител). 

9. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в град Варна, бул. „Съборни” №44, представляващ сграда и 
земя, предмет на АОС №1261/02.07.1999г., изготвен от Христина 
Димитрова Димитрова (правоспособен юрист). 



10. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, бул. „Съборни” 
№44, представляващ сграда и земя, предмет на АОС №1261/02.07.1999г., 
изготвени от Цвета Василева Вълчева (независим оценител). 

11. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в град Варна, бул. „Христо Ботев” №18, вх.5, ет.13, ателие №1, 
предмет на АОС №252/08.09.1997г., изготвен от Томина Николова Томова 
(правоспособен юрист). 

12. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, бул. „Христо Ботев” 
№18, вх.5, ет.13, ателие №1, предмет на АОС №252/08.09.1997г., изготвени 
от  Пенка Йорданова Димитрова (независим оценител). 

13. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в град Варна, бул. „Христо Ботев” №18, вх.9, ет.13, ателие №3, 
предмет на АОС №250/09.09.1997г., изготвен от Христина Димитрова 
Димитрова - правоспособен юрист. 

14. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, бул. „Христо Ботев” 
№18, вх.9, ет.13, ателие №3, предмет на АОС №250/09.09.1997г., изготвени 
от Людмил Иванов Велинов (независим оценител). 

15. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в град Варна, бул. „Христо Ботев” №18, вх.9, ет.13, ателие №1, 
предмет на АОС №255/09.09.1997г., изготвен от Томина Николова Томова 
- правоспособен юрист. 

16. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, бул. „Христо Ботев” 
№18, вх.9, ет.13, ателие №1, предмет на АОС №255/09.09.1997г., изготвени 
от Марин Михайлов Михайлов (независим оценител). 

17. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в град Варна, бул. „Христо Ботев” №18, вх.5, ет.13, ателие №3, 
предмет на АОС №253/08.09.1997г., изготвен от Христина Димитрова 
Димитрова - правоспособен юрист. 

18. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, бул. „Христо Ботев” 
№18, вх.5, ет.13, ателие №3, предмет на АОС №253/08.09.1997г., изготвени 
от Бисер Николов Атанасов (независим оценител). 

19. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в град Варна, ул. „Капитан I-ви ранг Георги Купов” №37, 
представляващ част от сграда, предмет на АОС №6683/29.12.2011г., 
изготвен от Томина Николова Томова - правоспособен юрист. 

20. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, ул. „Капитан I-ви 
ранг Георги Купов” №37, представляващ част от сграда, предмет на АОС 



№6683/29.12.2011г., изготвени от  Петър Атанасов Влаев (независим 
оценител). 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Следващите взехме решение да ги гласуваме анблок. Ще ги зачета на 

съответните основания, Общински съвет – Варна взема решение за 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на следните обекти: 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Приморски“, 
бул. „Чаталджа“ № 49, по АОС № 8191/19.03.2015 г., представляващ 
помещения кафе – клуб,  общински нежилищен имот, находящ се в град 
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Капитан I-ви ранг Георги Купов” № 37, 
по АОС № 6683/29.12.2011г., общински нежилищен имот, находящ се в 
град Варна, район „Одесос“, бул. „Съборни” № 44, по АОС № 
1261/02.07.1999г., общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, 
район „Одесос“, ул. „Гоце Делчев“ № 63, по АОС № 9402/07.02.2017г., 
представляващ гараж № 3, общински нежилищен имот, находящ се в град 
Варна, район „Одесос“, ул. „Гоце Делчев“ № 63, по АОС 
№9401/07.02.2017г., представляващ гараж № 5, общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, район „Младост“, ул. „Топола“ № 36, по 
АОС № 5947/30.11.2009г., представляващ гараж № 2, общински 
нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос“, бул. „Христо 
Ботев” № 18, вх.5, ет.13, по АОС № 252/08.09.1997г., представляващ 
ателие № 1, общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район 
„Одесос“, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 
250/09.09.1997 г., представляващ ателие № 3, общински нежилищен имот, 
находящ се в град Варна, район „Одесос“, бул. „Христо Ботев” № 18, вх.9, 
ет.13, по АОС № 255/09.09.1997г., представляващ ателие № 1, общински 
нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос“, бул. „Христо 
Ботев” № 18, вх. 5, ет. 13, по АОС № 253/08.09.1997 г., представляващ 
ателие № 3, при съответните посочени тръжни условия. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата. Ако няма мнения, режим на гласуване. 
 
1658-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение № 1516-
3(37)/30.01.2019г. за откриване на процедура за приватизация на общински 



нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Приморски“, бул. 
„Чаталджа“ № 49, по АОС № 8191/19.03.2015 г., представляващ 
помещения кафе – клуб, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Приморски‟, 
бул. „Чаталджа‟ №49, по АОС №8191/19.03.2015г., представляващ 
помещения на кафе – клуб, като самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.2557.41.4.65 със ЗП 127,66кв.м., състоящ се от зала, 
2 (две) складови помещения и 2 (две) сервизни помещения, както и 2,55% 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, по КК 
и КР, одобрени със Заповед №18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК, при 
граници на имота на същия етаж: СОС 10135.2557.41.4.67, под обекта 
няма, над обекта: СОС 10135.2557.41.4.8, СОС 10135.2557.41.4.9, при 
начална тръжна цена 247 500лв. (двеста четиридесет и седем хиляди и 
петстотин лева). Сделката не се облага с ДДС. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 20 000лв. (двадесет хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 30 000лв. (тридесет хиляди лева), платими по 

сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 



Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  09,30 часа в сградата на община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 30 000лв. 
(тридесет хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 
1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон 
Варна (оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 



14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Божидар Чапаров, Борислав Нанков, 
Добромир Джиков и Иво Иванов; резервни членове: Димитър Колев и 
Красен Иванов, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 250лв. (двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 



VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
1659-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение № 1768-
8(36)/11,12.11.2014г. за откриване на процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район 
„Аспарухово“, ул. „Капитан I-ви ранг Георги Купов” № 37, по АОС № 
6683/29.12.2011г., представляващ част от сграда, Общински съвет – Варна 
реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район 
„Аспарухово″, ул. „Капитан I-ви ранг Георги Купов” № 37, по АОС 
№6683/29.12.2011г., представляващ част от сграда с идентификатор 
10135.5510.789.5. състояща се от СОС с идентификатор 10135.5510.789.5.2, 
със застроена площ 230 кв.м. на втори етаж, ведно с изба № 4, 
представляваща СОС с идентификатор 10135.5510.789.5.6 с площ 10,40 
кв.м. на минус първи етаж, заедно с 57,62 % идеални части  от  общите  
части  на  сградата  и  от  правото  на  строеж, по КК и КР на град Варна, 
одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК,  при  
начална  тръжна цена 99 500лв. (деветдесет и девет хиляди и петстотин 
лева). Сделката не се облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. (три хиляди лева). 



9.Депозит в размер на 5 000лв. (пет хиляди лева), платими по сметка 
IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  11,30 часа в сградата на община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв. (пет 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 



14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Димитър Колев; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Марица Гърдева, Мартин Андонов, Милена 
Димова и Надя Георгиева; резервни членове: Петко Бойновски и Неджиб 
Неджибов, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете 
и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
250лв. (двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 



Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 

 
1660-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение №1654-
9(34)/21.07.2014г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос“, бул. 
„Съборни” № 44, по АОС № 1261/02.07.1999г., представляващ сграда и 
земя, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос“, ул. 
„Съборни” № 44, по АОС  №1261/02.07.1999г., представляващ сгради: 
втори етаж от масивна двуетажна сграда със ЗП 91 кв.м., ведно с изби с 
площ от 30,50 кв.м., представляващи ½ идеални части от всички изби с 
обща площ 61 кв.м. и таванска стая с площ от 16,45кв.м., заедно с 63,568% 
идеални части от общите части на сградата; масивна двуетажна пристройка 
до улицата (без магазина на първи етаж) състояща се от помещения на 
втори етаж със ЗП 40 кв.м., помещение на първи етаж до прохода зад 
магазина със ЗП 7,84 кв.м., ведно с изба от две помещения с площ от 18,78 
кв.м., заедно с 90% идеални части от общите части на сградата; част от 
масивна сграда, разположена във вътрешната част на двора, заемаща 



дясната половина, със ЗП 53 кв.м. и земя с площ 225,75 кв.м. идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.1503.556 по КК и КР на 
град Варна, одобрени със Заповед №РД-18-98/10.11.2008г. на ИД на АГКК 
и изменени със Заповед №18-7166/22.05.2014г. на Началника на СГКК – 
Варна, целият с площ 334кв.м., а по АОС №1261/02.07.1999г. с площ 
330кв.м., при начална тръжна цена 180 000лв. (сто и осемдесет хиляди 
лева). Сделката не се облага с ДДС. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 8 000лв. (осем хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 10 000лв. (десет хиляди лева), платими по 

сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 



12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  14,30 часа в сградата на община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 10 000лв. 
(десет хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 
00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон 
Варна (оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 



15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Николай Малев, Петър Липчев, Славчо Славов 
и Станислав Иванов; резервни членове: Димитър Колев и Христо 
Атанасов, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете 
и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
250лв. (двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 



1661-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение №1517-
3(37)/30.01.2019г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, район „Одесос“, ул. „Гоце 
Делчев“ № 63, по АОС № 9402/07.02.2017г., представляващ гараж № 3, 
Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, район „Одесос‟, ул. 
„Гоце Делчев‟ №63, по АОС №9402/07.02.2017г., представляващ гараж 
№3, като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1026.183.1.22 със ЗП 23,40кв.м, както и 0,0149 % идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на имота на 
същия етаж: СОС 10135.1026.183.1.17, СОС 10135.1026.183.1.21, под 
обекта няма, над обекта: СОС 10135.1026.183.1.2, година на строеж – 
2008г., по КК и КР, одобрени със Заповед №РД-18-32/26.04.2011г. на ИД 
на АГКК и изменени със Заповед №18-2982/13.04.2016г. на Началника на 
СГКК - Варна, при начална тръжна цена 24 000лв. (двадесет и четири 
хиляди лева). Сделката не се облага с ДДС. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв.(две хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 3 000лв. (три хиляди лева), платими по сметка 

IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 



удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  09,30 часа в сградата на община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 3000лв. (три 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 



приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Димитър Колев; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Янко Станев, Януарий Вичев, Божидар 
Чапаров и Борислав Нанков; резервни членове: Петко Бойновски и 
Добромир Джиков, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 250лв. (двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 



съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
1662-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение № 1518-
3(37)/30.01.2019г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, район „Одесос“, ул. „Гоце 
Делчев“ № 63, по АОС №9401/07.02.2017г., представляващ гараж № 5, 
Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, район „Одесос‟, ул. 
„Гоце Делчев‟ №63, по АОС №9401/07.02.2017г., представляващ гараж 
№5, като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1026.183.1.18 със ЗП 23,05кв.м., както и 0,0147 % идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж, по КК и КР на град 
Варна, одобрени със Заповед №РД-18-32/26.04.2011г. на ИД на АГКК, при 
граници на имота на същия етаж: СОС 10135.1026.183.1.23, СОС 
10135.1026.183.1.19, под обекта няма, над обекта: СОС 10135.1026.183.1.1, 
при начална тръжна цена 24 000лв. (двадесет и четири хиляди лева). 
Сделката не се облага с ДДС. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 



приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв.  (две хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 3 000лв. (три хиляди лева), платими по сметка 

IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  11,30 часа в сградата на община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 3 000лв. (три 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 



9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Иво Иванов, Красен Иванов, Марица Гърдева 
и Мартин Андонов; резервни членове: Димитър Колев и Милена Димова, и 
възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 



конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
250лв. (двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
1663-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение № 1519-
3(37)/30.01.2019г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, район „Младост“, ул. 
„Топола“ № 36, по АОС №5947/30.11.2009г., представляващ гараж № 2, 
Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, район „Младост‟, 
ул. „Топола‟ №36, по АОС №5947/30.11.2009г., представляващ гараж №2, 
като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3513.329.1.11 
със ЗП 20,39кв.м., както и 1,9577 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, по КК и КР, одобрени със Заповед №РД-
18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, при граници на имота на същия етаж: 
СОС 10135.3513.329.1.10, СОС 10135.3513.329.1.6, под обекта няма, над 



обекта: СОС 10135.3513.329.1.13, СОС 10135.3513.329.1.14, при начална 
тръжна цена 18 000лв. (осемнадесет хиляди лева). Сделката не се облага с 
ДДС. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. (две хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 3 000лв. (три хиляди лева), платими по сметка 

IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  14,30 часа в сградата на община 
Варна. 



14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 3 000лв. (три 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 



16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 
сключването на договор за приватизация: 

16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Димитър Колев; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Надя Георгиева, Неджиб Неджибов, Николай 
Малев и Славчо Славов; резервни членове: Петко Бойновски и Петър 
Липчев, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
250лв. (двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
1664-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свои решения №1661-



9(34)/21.07.2014г. и №1769-8(36)/11,12.11.2014г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
град Варна, район „Одесос“, бул. „Христо Ботев” № 18, вх.5, ет.13, по 
АОС №252/08.09.1997г., представляващ ателие № 1,  Общински съвет – 
Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос″, бул. 
„Христо Ботев” №18, вх.5, ет.13, 11 подрайон, по АОС №252/08.09.1997г., 
представляващ ателие № 1, със застроена площ 61,36 кв.м., (100 % тераси), 
ведно с изба с полезна площ 9,61 кв.м., заедно с 0,1792 % идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 
58 800лв. (петдесет и осем хиляди и осемстотин лева). Сделката не се 
облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв.(три хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 5 000лв. (пет хиляди лева), платими по сметка 

IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 



участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  09,30 часа в сградата на община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв. (пет 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 



14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Станислав Иванов, Христо Атанасов, Янко 
Станев и Януарий Вичев; резервни членове: Димитър Колев и Божидар 
Чапаров, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
250лв. (двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 



средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
1665-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение №1662-
9(34)/21.07.2014г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос“, бул. „Христо 
Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 250/09.09.1997г., представляващ 
ателие № 3, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос″, бул. 
„Христо Ботев” №18, вх.9, ет.13, по АОС №250/09.09.1997г., 
представляващ ателие №3, със застроена площ 46,83кв.м., (100 % тераси), 
заедно с 0,1266 % идеални части от общите части на сградата и от правото 
на строеж, при начална тръжна цена 41 300лв. (четиридесет и една хиляди 
и триста лева). Сделката не се облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. (две хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 3 000лв. (три хиляди лева), платими по сметка 

IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 



удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  11,30 часа в сградата на община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 3 000лв. (три 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 



приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Димитър Колев; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Борислав Нанков, Добромир Джиков, Иво 
Иванов и Красен Иванов; резервни членове: Петко Бойновски и Марица 
Гърдева, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
250лв. (двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 



съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
 
1666-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл. 2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение № 1663-
9(34)/21.07.2014г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос“, бул. „Христо 
Ботев” №18, вх.9, ет.13, по АОС №255/09.09.1997г., представляващ ателие 
№ 1, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос″, 
бул. „Христо Ботев” № 18, вх.9, ет.13, по АОС № 255/09.09.1997г., 
представляващ ателие № 1, със застроена площ 61,36 кв.м., (100 % 
тераси), ведно с изба с полезна площ 9,61 кв.м., заедно с 0,1792 % идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална 
тръжна цена 59 200лв. (петдесет и девет хиляди и двеста лева). Сделката не 
се облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 



8.Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. (три хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 5 000лв. (пет хиляди лева), платими по сметка 

IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  14,00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв. (пет 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 



14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Мартин Андонов, Милена Димова, Надя 
Георгиева и Неджиб Неджибов; резервни членове: Димитър Колев и 
Николай Малев, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 250лв. (двеста и петдесет лева). 



ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
 
1667-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свои решения №1664-
9(34)/21.07.2014г. и №1770-8(36)/11,12.11.2014г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
град Варна, район „Одесос“, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 5, ет. 13, по 
АОС № 253/08.09.1997 г., представляващ ателие № 3, Общински съвет – 
Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, „Одесос“, бул. 
„Христо Ботев” №18, вх.5, ет.13, по АОС № 253/08.09.1997г., 
представляващ ателие №3, със застроена площ 46,83 кв.м., (100 % тераси), 
заедно с 0,1266 % идеални части от общите части на сградата и от правото 
на строеж, при начална тръжна цена 41 000лв. (четиридесет и една хиляди 
лева). Сделката не се облага с ДДС.  



ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. (две хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 3 000лв. (три хиляди лева), платими по сметка 

IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  15,30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 



14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 3000.лв. (три 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 



16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Димитър Колев; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Петър Липчев, Славчо Славов, Станислав 
Иванов и Христо Атанасов; резервни членове: Петко Бойновски и Януарий 
Вичев, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
250лв.(двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Благодаря на господин Бойновски. 
 

Петко БОЙНОВСКИ 
Благодаря и аз. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка четиринадесета от дневния ред.  



XIV. 
 

По точка четиринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор и упълномощаване на представител на Община 

Варна за участие в Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване 
и канализация – Варна“ ООД. 
 

 Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Избор и упълномощаване на представител на Община Варна за 

участие в Общото събрание на съдружниците на „В и К – Варна“ ООД. 
Първо следва да изберем представител на съответните основания. Правя 
предложение за господин Добромир Джиков за представител на Община 
Варна в Общото събрание на „В и К – Варна“ ООД. Имате думата за 
мнения и съображения, както и за други предложения. Господин Роев. 
Благодаря. Имаме постъпили две предложения. Други предложения. Не 
виждам. По реда на постъпването. Първо предложението за Добромир 
Джиков подлагам на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1668-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна определя 
общинският съветник Добромир Йорданов Джиков за свой представител 
в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация 
– Варна“ ООД, ЕИК 103002253, със седалище гр. Варна и адрес на 
управление: гр. Варна, ул. „Прилеп“ № 33. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Предложението се приема. За избор на господин Джиков, поради 

което Вашето предложение … правото на по-силния. Следващо 
предложение за решение. 

 
1669-14. 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, чл. 7 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 



търговските дружества, Общински съвет – Варна упълномощава 
общинският съветник Добромир Йорданов Джиков да участва в свиканите 
Общи събрания на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, да  
участва в разискванията по точките от предварително обявения дневен 
ред и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна. 

1669-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
задължава общинският съветник Добромир Йорданов Джиков в 7-дневен 
срок след участието си в проведено Общо събрание на „Водоснабдяване и 
канализация-Варна“ ООД, да внася в Общински съвет – Варна писмен 
доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

 
Мнения и съображения? Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Колеги, преминаваме към точка петнадесета. 
 

  



XV. 
 

По точка петнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна 

в Общо събрание на „Асоциация по В и К”, в област с административен 
център Варна. 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва в 

Общо събрание на „Асоциация по В и К”, в област с административен 
център Варна. Имате текста на решенията, за да не ги чета целите. Мнения 
и съображения, колеги? Не виждам такива. Режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1670-15. 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 № 
РД19003061ВН/15.02.2019 г. от Областния управител на област с 
административен център Варна и във връзка с проведено на 12 март 2019 г. 
от 11:00 часа извънредно Общо събрание на Асоциация по В и К в област 
с административен център – Варна, Общински съвет – Варна 
упълномощава общинският съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев, с 
правомощия да упълномощи Председателя на Асоциацията да подпише 
допълнително Споразумение № 1 към Договор за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от с 
оператора, от предварително обявения дневен ред на събранието. 

1670-15-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава представителят на Община Варна, общинският съветник Пейчо 
Иванов Бюлбюлев, да внесе в Общински съвет – Варна доклад за взетите 
решения на Общото събрание, ведно с протокол от същото, за сведение. 
 
 
 

1671-15. 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, чл. 7 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и във връзка със свое Решение № 28-



10(2)02.12.2015 г. за определяне на представител в Асоциация по В и К в 
област с административен център – Варна за мандат 2015-2019 г., 
Общински съвет – Варна упълномощава при невъзможност на кмета на 
община Варна да присъства, общинският съветник Пейчо Иванов 
Бюлбюлев да участва в свиканите Общи събрания на Асоциация по В и К 
в област с административен център – Варна, да  участва в разискванията 
по точките от предварително обявения дневен ред и да гласува с оглед 
най-добрата защита интересите на Община Варна. 

1671-15-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
задължава общинският съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев в 7-дневен срок 
след участието си в проведено Общо събрание на Асоциация по В и К в 
област с административен център – Варна, да внесе в Общински съвет – 
Варна писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Преминаваме към точка шестнадесета от дневния ред. 
 

  



XVI. 
 

По точка шестнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО:. Упълномощаване на представителя на Община Варна 

да участва в Общо събрание на акционерите на „Спортен комплекс 
Варна“ АД, насрочено на 29.05.2019 г. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва в 

Общо събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна“ АД, 
насрочено на 29.05.2019 г. Имате поканата с дневния ред. Предложението 
е: 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1672-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от 
капитала на търговските дружества, във връзка с Покана рег. № 
ОС19000209ВН/28.03.2019 г. от Изпълнителния директор на „СПОРТЕН 
КОМПЛЕКС ВАРНА“ АД, Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на Община Варна – общинския съветник Димитър 
Анастасов Карбов, да участва в Общото събрание на акционерите на  
„СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА“ АД, което ще се проведе на 29 май 
2019 г. от 10.00 часа, а при липса на кворум на 12 юни 2019 г. от 10.00 
часа в гр. Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 31, ет.3, и да гласува по посочените 
в предварително обявения дневен ред точки, като има следните 
правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Отчет на СД за дейността на 
дружеството през изтеклата 2018 г. /проект за решение: ОС приема отчета 
на СД/“ - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на годишния 
финансов отчет на дружеството за 2018 г. /проект за решение: ОС приема 
годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г./“ - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна.  

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на решение за 
разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 г. /проект за решение: 



ОС приема решение за разпределяне печалба на дружеството за 2018 г./“ - 
Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на община Варна.  

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност 
на членовете на СД за дейността им през 2018 г. /проект за решение: ОС 
освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 
г./.“ - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед 
най-добрата защита интересите на община Варна.  

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на одитор на 
дружеството за 2019 г./“ - Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна. 

1672-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в Общото събрание на акционерите на „Спортен 
комплекс Варна“ АД, представителят на община Варна общинският 
съветник Димитър Анастасов Карбов, на следващото заседание на 
Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на 
Общото събрание, за сведение. 

 
Имате думата за мнения и съображения. Ако няма, режим на 

гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
Преминаваме към точка седемнадесета. 

  



 
 

XVII. 
 

По точка седемнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на управителни, 

контролни органи и представители на община Варна в общото събрание на 
търговските дружества, собственост на община Варна. 

 
Докл.: Тодор Балабанов  – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По тази точка днес взехме едно решение, колеги. Имате думата за… 

постъпили писмени предложения, няма. Имате думата. Няма желания за 
предложения поради, което преминаваме към точка осемнадесет от 
дневния ред. 

 
  



XVIII. 
 

По точка осемнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински 

съвет – Варна. 
 

Докл.: Тодор Балабанов– Председател на ОбС  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има писмена заявка от господин Роев. Като с нея изразява желание 

да бъде включен като член на ПК „Собственост и стопанство“, 
„Архитектура“ и „БКД“. Имате думата за мнения и съображения, колеги. 
Не искате да чуете мотивите на колегата. Режим на гласуване. За 
протокола Христо Атанасов – „за“. Да, отрази го. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1673-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация 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  Любомир Баев Роев да бъде 
член на ПК „Собственост и стопанство“, ПК “Архитектура, строителство, 
устройство, организация и развитие на територията на общината и 
населените места” и ПК  “Благоустройство и комунални дейности”. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
Антоан Влаев за протокола – „за“. 
 
Преминаваме към точка деветнадесета. 
  

  



 
XIX. 

 
 По точка деветнадесета от дневния ред: 
 ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 

Докл.: Тодор Балабанов– Председател на ОбС  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли някой желаещ да участва в дискусията? Няма постъпили 

писмени…Има ли постъпили? Има едно постъпило искане за изказване от 
г-жа Мария Радулова. Заповядайте да ни запознаете с Вашия проблем.  

 
Мария РАДУЛОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми господа общински съветници, 

уважаеми присъстващи. Вие ми казахте името. Мария Радулова се казвам. 
Председател на Дружеството за защита на животните, което работи в града 
от 1991 г., 1993 г. беше регистрирано. Имам поглед от предните години и 
от последните години относно…тук се явявам не само като председател на 
организация с нестопанска цел, но и като гражданин на този град. Това, 
което виждам – как се развива дейността, съм разочарована.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
От Вашето сдружение ли имате предвид? 
 
Мария РАДУЛОВА 
Моля? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
От коя дейност имате предвид? 
 
Мария РАДУЛОВА 
Във връзка с решаване проблема с животните въобще в града. С 

домашни, бездомни и т.н. Гласуваният щат е около 17 души в града и се 
плащат заплати на тези хора за подпомагане на дейността. 12 души са в 
приюта, в който по регистрация трябва да има регистрирани 197 животни. 
В последно време вместо да се увеличава броят, той намалява.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за тишина, колеги.  
 
 
 



Мария РАДУЛОВА 
Ако наистина господата общински съветници не желаят да получат 

информация…  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да продължите, да. Моля да продължите. 
 
Мария РАДУЛОВА 
Да. То затова и не… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да продължите. 
 
Мария РАДУЛОВА 
Не, не е вярно.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да продължите. Колеги, недейте да влизате в диалогов режим. 

Нека да изслушаме 2 минути.  
 
Мария РАДУЛОВА 
Така както отиват нещата, ние наливаме пари в този приют. Просто 

това е една бездънна бъчва. Пусто в празно. Аз Ви казвам, имам поглед 
върху всичките неща, които стават в града. Затова вече се явявам на 
сесиите и чакам с нетърпение тези сесии, да Ви кажа, аз от 1991 г. работя в 
тази сфера. Вместо да се реши проблемът в града, градът е хаос. Мога да 
Ви кажа кое животно откъде е и какво става с него. Никой не знае. Едни 
кучета се прибират като агресивни, стоят в Каменар. Ние искахме комисия. 
Там с години престояват и накрая, миналата година, се пуснаха. Когато 
исках достъп до информация, ми беше заявено от управителката на 
приюта, че те са под грижите на доброволци. На кои доброволци?! Значи, 
ако наистина кучето е взето по сигнал за агресивност и толкова време е 
престояло в приюта, то само може да се пусне по лице по надзора по 
Закона за защита на животните, чл. 49. Какви са тези доброволци?! 
Миналата година са пуснати 267 кучета. Къде са кучетата, питам, на 
Варна? Тези кучета, които минават през приюта…нали трябва да даваме 
пример и на гражданите да си регистрират кучетата, а те казват: „Ами 
Общината не си върши работата, че ние ли да я вършим? Няма да си 
регистрирам кучето“. Значи всяко едно животно по Закона за защита на 
животните навън е общинско. Да не забравяме. Който не знае, да отвори 
закона и да го види. Главна роля играе Общината и това, че популацията 
расте, е, че никой не обръща внимание какво става.  

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз обаче тук не съм съгласен с Вас. Последните години броят на 

кучетата, на бездомните,  намаля значително.  
 
Мария РАДУЛОВА 
Не е намалял. Моля Ви се. Аз имам следене на животните, вечер 

ходят и нямат…  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, те излизат само вечер. Аз затова не ги виждам.  
 
Мария РАДУЛОВА 
…нямат места на обитаване. Значи, Вие гласувахте 640 000 лв. 

Недейте гледа тук наоколо дето изчезват кучета. На тяхно място вечер 
идват нови. Аз ги виждам. Ако не ги виждам, няма да дойда тук да 
претендирам…. Моля? Те са емигриращи, които не са под никакъв надзор.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Те сигурно са тези, които ги карат от съседните общини.  
 
Мария РАДУЛОВА 
Не знам какво става, но мога да Ви кажа, че няма никакъв ред в 

града. Значи всяко куче, Ви казвам и ще държа на това нещо, което мине 
през Каменар, общинско по Закона за защита на животните, чл. 47, ал. 7, 
трябва да има паспорт и място на обитаване в паспорта. Разбирате ли? Не 
само при гражданите, това трябва да го изисква Общината. Това нещо 
миналата година, когато имаше проверка от Министерство на земеделието, 
се установи, че това не се прави. Само на осиновените кучета им се правят 
паспорти, които отиват с осиновителите. На другите кучета – никакви 
паспорти.  Затова беше направен акт на управителката на приюта…И да е 
обжалван. Тази година аз пуснах наново, защото имаше предписание за 
тази дейност от ОДБХ-Варна и се установи, че е изпълнено предписанието.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ето, значи са си изпълнили... 
 
Мария РАДУЛОВА 
Да, изпълнено е. Обаче, г-н Балабанов, ако Ви покажат досиетата на 

кучетата, в нито едно от досиетата няма номер на паспорта. И при 
запитването, по достъп до информация, колко кучета, слушайте, колко 
кучета, които са заловени миналата година и са им направени паспорти, те 
ми отговориха, че кучетата са осиновени и паспортите са с осиновителите. 
Излиза, че всички заловени кучета са осиновени. При мен е документът за 



достъп, 23 кучета миналата година са осиновени. 23. Значи..добре…Аз 
няма…Е, има някакъв процент, обаче на 267 кучета, постъпили в Каменар, 
какво е 23?! Нищо не е…10 процента, да. Плюс това кастрацията е 
намаляла. 248 кучета са кастрирани при 387 000 лв. усвоен бюджет. Нали, 
от целия са усвоени 387 000. Преди няколко години при бюджет 360 000 
лв. бяха кастрирани 1300 кучета във Варна.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи има ефект от цялата работа. 
 
Мария РАДУЛОВА 
Никакъв ефект. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Е, как да няма. Намалели са от хиляда и колко на двеста и колко и 

Вие казвате, че няма ефект.  
 
Мария РАДУЛОВА 
Аз ще Ви кажа. Никой не отива да работи.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, те сами се кастрират.  
 
Мария РАДУЛОВА 
Във вилните части се развъждат кучетата. Разбирате ли?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Как се развъждат? 
 
Мария РАДУЛОВА 
Те чакат наготово сигналчето. Моя позната ми се обади в Боровец. 

Колко пъти им звъня да отидат за кучетата, а те ми казаха: Ние не ходим 
във вилната част. Къде пише в закона тук не ходим, там не ходим? Щом се 
получават сигнали, трябва да се отива, да се приберат животните за 
кастрация.  И тез сигнали ли да пускам сега сигналите ли, да видим колко 
са обработен и колко не. Едно ще Ви кажа, че горе-долу в центъра, за да 
има имидж градът, бяха прибрани животни. Някои измряха. Има доста 
кучета, които стари и измряха. Аз ги познавам кучетата. Но в същото 
време в кварталите, в крайните квартали, е ужас. Ако не са НПО-та да 
спасяват животни, направо какво да Ви кажа. В момента малки кученца не 
се прибират и приютът отправя към организациите да спасяват животните.    

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Благодаря Ви. Времето изтече. Времето изтече. 
 
Мария РАДУЛОВА 
И да изтече, аз едно ще Ви кажа. Ако тази година, аз и предния път 

Ви казах, че ако се появят в района ми малки животни, ще ги донеса на 
Общината.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Осиновете ги.  
 
Мария РАДУЛОВА 
Няма да ги осиновя. Не мога повече да осиновявам. Аз съм 

възрастна.   
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А колко имате осиновени?  
 
Мария РАДУЛОВА 
Аз съм си осиновила колкото съм си осиновявала и съм правила 

дотук.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колко?  
 
Мария РАДУЛОВА 
Щом Вие не обръщате внимание на растящата популация… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Е, как да не обръщаме? 
 
Мария РАДУЛОВА 
… в една чанта ще Ви ги донеса, г-н Балабанов, да видите. Миналата 

година в нашия парк пуснаха 10 котета.   
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кой ги пуска тези котета и кучета?  
 
Мария РАДУЛОВА 
Ами няма програма за котките. Кой? Гражданите. Гражданите да ги 

носим в кабинети. Гражданите да се носят в кабинети. Доплащане искат 
сега ветеринарите по 20 лв. върху програмите. И какво? Една продавачка в 
базар „Левски“ ми каза: „Аз съм на работа, кога да занеса котката, 



уличната, на кастрация? Ами да роди, каза“. И после какво става? Тези 
малки котенца започват да се подхвърлят насам-натам из града. 
Популацията е голяма на котките. Аз не знам какъв поглед имате, обаче аз 
съм възмутена от това, което става. За котките да не говорим.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз по-скоро за популацията на комарите и на кърлежите се тревожа.  
 
Мария РАДУЛОВА 
Аз Ви казвам, че този приют е нерентабилен. Там работят 12 души и 

си клатят краката. Гледачът, отиваме, стои си на пейката, почива си.   
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз ще предложа да Ви назначим за един контрольор на приюта.   
 
Мария РАДУЛОВА 
Не, не за контролен орган.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Е, как не.  
 
Мария РАДУЛОВА 
Аз Ви казвам, че Вие не контролирате.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вие сте била управител… Хайде, ние не контролираме.  
 
Мария РАДУЛОВА 
Ами да.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ние ще Ви упълномощим за представител на Съвета, осъществяващ 

контрол на приюта.  
 
Мария РАДУЛОВА 
…Управител, който трябва да следи работата на служителите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вие сте била управител май на този приют и то е от Вашето време, 

май.  
 
 
 



Мария РАДУЛОВА 
Аз съм била управител временно. Да не казвам точно каква е  

причината, за да напусна.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
20 дена и не успяхте да издържите.  
 
Мария РАДУЛОВА 
Моля? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
20 дена и не успяхте да издържите.  
 
Мария РАДУЛОВА 
А, не е това. Имаше конкурс и трябваше ветеринарно образование за 

длъжността, аз нямам.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз затова ще Ви предложа за един упълномощен контрольор от 

страна на Съвета, за да контролирате процеса по популацията на кучета.  
 
Мария РАДУЛОВА 
Аз Ви казвам.. Два екипа има ловци. Два екипа. Какво правят с тези 

коли? Какво правят?Аз имам тук пътни листи. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрахме. Това ще бъде вменено като задължение на Вас като 

контрольор. 
 
Мария РАДУЛОВА 
Ако искате в писмена форма, ще Ви го внеса.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Внесете го като заявление с искане да станете контрольор и ще 

го внесем за разглеждане на сесия.  
 
Мария РАДУЛОВА 
Аз ще Ви го пусна да го видите…. с документите, защото вече не се 

търпи.  
 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

днешното заседание на Общински съвет – Варна и пожелавам на всички 
светли и спокойни великденски празници!  

 
* Резултатите от поименните електронни гласувания са отчетени 

от „Информационна система на Общински съвет – Варна“, като 
списъците са неразделна част от настоящия протокол. 
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