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от заседание, проведено на 13.08.2019 г. 
по точка  първа от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма направени заявки за питания и отговори на питания. А, Христо 

Боев, извинявам се, заповядайте. Сега излезе току-що.  
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми господин председател, господин кмете, уважаеми колеги и 

съграждани, моето питане е възоснова на постъпили при мен в качеството 
ми на съветник сигнали от наши съграждани, живеещи на територията на 
район „Приморски“. През изминалата 2018 г. на ул. „Подвис“ 20 беше 
завършена жилищна кооперация на няколко етажа с два входа, вследствие 
на което изключително беше затруднен достъпът на живущите на ул. 
„Евлоги Георгиев“, това е бившата „Вела Благоева“, както и четирите 
блока на ул. „Генерал Попов“ към улица „Подвис“ и респективно училище 
„Хаджи Димитър“, новата сграда на Първа езикова, автобусната спирка по 
линия № 10, както и други детски градини. Тротоарът, по който са се 
движели живущите близо половин век вследствие на извършеното 
строителство, вече не съществува. Действително от горната страна, 
уважаеми колеги, на кооперацията, говоря в посока магазин „Билла“, има 
направени естакади и стълби, които да способстват достъпа между двете 
пространства. Въпросът обаче е, че ъгълът под който са направени тези 
естакади е толкова остър, че хора със затруднено движение, майки с 
колички, инвалиди, да минават оттам е практически невъзможно и 
изключително опасно. Стълбите също не могат да бъдат ползвани, тъй като 
тяхната дължина е около 35-40 см. За да бъде осигурен достъпа до ул. 
„Подвис“ на живущите откъм ул. „Евлоги Георгиев“ и „Генерал Попов“ 
самите те са започнали да поставят дъски, тръби, арматури, което е 
категорично неприемливо и изключително опасно. Питането ми към 
администрацията, уважаеми колеги е, какви мерки ще бъдат предприети с 
цел осигуряването на безопасен достъп към ул. „Подвис“ и опазването на 
живота и здравето на преминаващите оттам стотици наши съграждани 
ежедневно. Благодаря Ви.  



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на господин Боев. Господин Вичев, имате думата.  
 
ОТ ЗАЛАТА 
Може ли……. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не може.  
 
Януарий ВИЧЕВ 
Уважаеми колеги, уважаеми господин кмете, имам два въпроса. 

Първият е свързан с…, многократно съм го поставял, но съм принуден 
отново да го поставя във връзка със сметопочистването в нашия град, във 
връзка с туристическия сезон. Много гости туристи за пореден път, 
забелязвам, не се своевременно извозва боклука в нашия град, препълват 
се контейнерите. И най-големият така според мен е, че когато все пак 
минат машините и приберат боклука, много около самите контейнери имат 
оставени допълнително боклуци. Интересно защо никой не ги взима. 
Според мен трябва веднага втора кола да мине и да се обере това нещо, тъй 
като стои цяла седмица около тия контейнери за боклуци и затова моя 
въпрос е пореден път да се постави ребром въпроса на тези 
сметопочистващи фирми да си свършат работата, за която са платени 
много пари от Община Варна. Това ми е първия въпрос. И все пак 
предлагам да се вземат някакви мерки в туристическия сезон.  

Втория въпрос е свързан с, на 10.07. е входиран един материал във 
връзка с корупционни практики в Община Варна от сдружението на Игнат 
Раденков. Все още този материал не е входиран, в смисъл той е входиран 
но няма отговор по него. Кога ще се събере комисията по корупция, дали 
общинската администрация е запозната с тези материали и кога ще се 
запознае, тъй като въпросите, които се повдигат в този материал са доста 
интересни и заслужават вниманието на варненската общественост и трябва 
да получим отговори. Вярно ли е всичко това, което е написано в това 
изложение и крайно време е наистина общинската администрация да вземе 
отношение по този материал. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, господин Вичев. Господин Григоров, заповядайте.  
 
Григор ГРИГОРОВ 
Добър ден. Моят въпрос е свързан със сигнали на живущи в район 

„Аспарухово“ и касае работните времена на квартални магазинчета, които 
са или с удължено работно време до 12.00 ч. или работят денонощно. 
Живущите се оплакват, че тези квартални магазинчета се превръщат в 



средище на хора денонощно употребяващи алкохол. Като казвам 
„Аспарухово“ искам да подчертая, че изрично казаха, че това не са от 
малцинствата хора, ами по-скоро са от нашия етнос. Постоянно се вдига 
шум, има скандали, живущите влизат в конфликт с тях, стига се до 
саморазправа. Кметицата не може да вземе адекватни мерки и решения и 
тяхната молба е към господин Тодор Иванов да се види как функционират 
тези квартални магазинчета и да се види какво може да се направи, за да се 
въдвори малко отмалко ред.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на господин Григоров. Няма други заявки за питания. А, 

Милена Георгиева, заповядайте. Нещо бавно, системата не отразява.  
 
Милена ГЕОРГИЕВА 
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа 

общински съветници, господин кмете, уважаеми съграждани, моят въпрос 
също е свързан с безопасното пресичане на главни артерии в града ни. 
Става въпрос за район „Аспарухово“. По проект, може би повечето от Вас 
знаят, че бе реконструирана ул. „Мара Тасева“, бул. „Народни будители“, 
беше обособено ново кръгово кръстовище пред районната администрация, 
беше поставена и първата пешеходна пасарелка в града ни, която трябваше 
да осигури едно безопасно преминаване на жителите на квартала и града 
от спирките на градския транспорт до районната администрация, до най-
големия търговски обект в района. Но на практика това доста често е 
възпрепятствано, нали така, господин заместник-кмет на Аспарухово? До 
мен са достигали множество сигнали на съграждани и предполагам до 
районната администрация, до Община Варна за неработещи асансьорни 
съоръжения, които са поставени от двете страни на бул. „Народни 
будители“, а единият е поставен от страната на районната администрация. 
Моля да предприемете някакви действия, да анализирате сигналите, 
тяхната честота, ако може със специалисти по безопасност на движението 
да предложите, да видите дали има необходимост и да предложите един 
безопасен, алтернативен вариант, през който могат да преминават хора с 
увреждания, майки с детски колички и възрастни хора, за да стигат 
безпроблемно до районната администрация да ползват услугите също на 
островчето, което се образува на ж.к. „Дружба“ се намира социалната 
служба в квартала. Мисля, че е изключително необходимо да се погледне 
този проблем, да се анализира и да се потърсят мерки за неговото 
разрешаване.  

Вторият ми въпрос е свързан с една масова проява, която разбрах от 
социалните медии, че ще бъде позиционирана на Аспаруховия плаж. Става 
въпрос за рок-фест „Варна 2019“. Последната седмица в социалните мрежи 
излезе информация, че такъв голям форум ще има на Аспарухов плаж. В 



тази връзка също искам да попитам какви мерки са взели администрацията 
на Община Варна за обезопасяване на този голям концерт. Там има 
защитено растение местообитание на персийска поветица, която е записана 
в Червената книга на България. В огражденията, които са показани на 
картата, където ще се провежда форума, е оградено и това място. Как ще 
бъде защитено това растение при този масов наплив на гости на града и 
жители на Варна, които искат да се радват на този рок-фест? Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Не виждам други заявки за питания, колеги. Давам 

думата на господин Портних. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, 

уважаеми съграждани, благодаря ви за поставените въпроси. Разбира се, 
всички те ще бъдат разгледани със съответните мерки, където трябва да се 
предприемат.  

От моя страна да ви пожелая днес конструктивна и ползотворна 
работа. Благодаря Ви.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред. 
 
Милена ГЕОРГИЕВА 
……./н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще Ви бъде отговорено, в момента предполагам че… Дайте 

възможност да проверят и ще Ви дадат отговор може би още днес, сега на 
сесията. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 43 

от заседание, проведено на 13.08.2019 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

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

(1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия на 
Община Варна. 

 
  Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

     
    
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1775-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута за 
удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение 
от кмета на Община Варна с рег. № РД19003693ВН-002ВН/07.08.2019 г., 
Общински съвет – Варна удостоява проф. Милко Хинев Коларов  със 
званието „Почетен гражданин на Варна“. 

 
 
 
 
 
1776-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД19003693ВН-
002ВН/07.08.2019 г., Общински съвет – Варна удостоява Ивайло Василев 
Стоянов (Мариус Куркински) със званието „Почетен гражданин на 
Варна“. 

 
 



1777-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД19003693ВН-
002ВН/07.08.2019 г., Общински съвет – Варна удостоява проф. д-р 
Димитър Енчев Камбуров със званието „Почетен гражданин на Варна“. 

 
 
 
 
1778-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута за 
удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение 
от кмета на Община Варна с рег. № РД19003693ВН-002ВН/07.08.2019 г., 
Общински съвет – Варна удостоява господин Атанас Друмев Пеев с 
Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен.  

 
 
 
 
1779-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута за 
удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна, Общински съвет 
– Варна удостоява господин Атанас Георгиев Скатов с Почетен знак „За 
заслуги към Варна“ – златен. 

 
 
 
 
1780-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута за 
удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение 
от кмета на Община Варна с рег. № РД19003693ВН-002ВН/07.08.2019 г., 
Общински съвет – Варна удостоява Детско-юношеския театър „Златното 
ключе“ с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен.   

 
 
 
1781-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД19003693ВН-



002ВН/07.08.2019 г., Общински съвет – Варна удостоява Театър 
„Българан“ с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен.   

 
 
 
 
1782-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД19003693ВН-
002ВН/07.08.2019 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа 
Франциска Георгиева Йорданова с Почетен знак „За заслуги към 
Варна“ – сребърен. 

 
 
 
 
 
1783-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД19003693ВН-
002ВН/07.08.2019 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа Кичка 
Николова Христова с почетен знак „За заслуги към Варна“ – сребърен.   

 
 

  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 43 
 

от заседание, проведено на 13.08.2019 г. 
по точка  трета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Финанси и бюджет“ относно: 
(1) – приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от 

Европейския съюз на община Варна за 2018 г. 
(2) – вземане на решение за определяне на дивидента за 2019 г. на 

общинските търговски дружества.  
(3) – осигуряване на финансови средства за закупуване на 

климатична система в Домашен социален патронаж. 
(4) – определяне на икономическа рамка за 2019 г. по договор за 

обществен превоз на пътници. 
(5) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 

предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 
в гр. Варна“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.  

(6) – осигуряване на допълнителни финансови средства за 
преустройство на съществуваща сграда – столова в Зала за културни 
мероприятия в Първа езикова гимназия. 

(7) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за  
нуждите на ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД.  

(8) – отпускане на финансови средства на „Стадион Спартак „ЕАД. 
(9) – изменение и допълнение на Програма „Спорт“ 2019 г., 

Приложение № 25 от бюджета на Община Варна за 2019 г. относно: 
олимпийски квалификационен турнир по волейбол за мъже; гостуване на 
демонстративния отбор на световната федерация по таекуондо в гр. Варна; 
провеждане на предварителен кръг от Европейския клубен турнир по 
футзал – „Шампионска лига“ и мероприятието „Варна играе“ в рамките на 
„Европейска седмица на спорта“. 

(10) – даване на съгласие за осигуряване на финансови средства от 
Община Варна, одобряване текст на партньорско споразумение и 
упълномощаване на кмета на Община Варна да го подпише, по проект „ 
Екологично чист транспорт за Варна“. 

(11) – опрощаване на държавни вземания. 
(12) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 

жизнени и комунално-битови потребности. 



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

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я:  
 

1784-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 
Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. № 
РД19011460ВН/20.06.2019  г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет на приходите и разходите по бюджета на община 
Варна към 31.12.2018 г. /Пр. № 1, Пр. № 2, Пр. № 3/, както следва:  
  

 
Уточнен план 

   31.12.2018 г. 
Отчет 

31.12.2018 г. 
  

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

 
388 262 124 

/в лв./ 
322 592 766 

 
 1.Приходи за Делегирани държавни дейности:             139 806 648 

 
131 245 194 

 
 Имуществени данъци и неданъчни приходи, в 

т.ч.: 
- Неданъчни приходи 

        907 996 
 

       907 996 
 

       907 996 
 

       907 996 
 

 Взаимоотношения с Централния бюджет, в 
т.ч.:                          
 
- обща субсидия (по §31-11)                                                                    
- получени целеви трансфери (по §31-18)                      
- целеви трансфер от ЦБ за транспорт (по §31-28)                                                                                                         
- възстановени трансфери (субсидии)  (по §31-20)                                                                                                         
 
Трансфери от и за  бюджети и сметки за 
средствата от ЕС  
Финансиране на дефицита / излишъка, в т.ч.: 
 

129 976 274 
 

124 063 963 

       288 060 

      5 684 788 

         /-60 537/ 

 
     2 328 486 

    
     6 593 892 

129 976 274 
 

124 063 963 

       288 060 

     5 684 788 

        /-60 537/ 

 
        2 328 486 

    
     /-1 967 562/ 

 
 

 - депозити и средства по сметки  (нето) (+/-), в т.ч.:       6 593 892      /-1 967 562/ 
 - остатък в лв. по сметки от предходния период (+) 

- наличност в лева по сметки в края на периода (-)            
 

         6 593 892 
                       0               
 

        6 593 892 
/-8 561 454/ 

 
 Приходи за Местни дейности:        248 455 476 

 
    191 347 572 



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

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

    143 868 211 
       
  83 265 292 
  60 602 919 

    143 868 211 
 

     83 265 292 
    60 602 919 

   
Постъпления от продажба на нефинансови активи по 
§40 

    3 855 709      3 855 709 

   
Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:                                                          49 376 000     49 376 000 
- обща изравнителна субсидия за местни дейности от          
ЦБ за общини (по §31-12) 
- целева субсидия от Централния бюджет за  

 
    2 529 600 

 

 
      2 529 600 

 
капиталови разходи (по §31-13)                                                                                                               
-  получени целеви трансфери (по  § 31-18) 
 
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата 
от ЕС, в т.ч.:                                                        
- Трансфери м/у бюджети (нето)  
 - Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от 
ЕС (нето) 
- Трансфери от / за държавни предприятия, включени  
в консолидираната фискална програма /ПУДООС -  
получени трансфери / 
Временни безлихвени заеми, в т.ч.: 

- Предоставени заеми (-) 
- Възстановени заеми (+)   

    2 204 400 
  44 642 000 

 
 
/-11 972 436/  
/ -2 743 175/ 

 
 /-9 774 784/ 

 
       545 523 

 
       187 658 
 /-2 310 240/ 
    2 497 898 

 

       2 204 400 
     44 642 000 

 
 

    /-11 972 436/          
    / -2 743 175/ 
 
     /-9 774 784/ 
 
            545 523 
 
            187 658 
       /-2 310 240/ 
          2 497 898 

 
 

      Финансиране на дефицита/излишъка, в т.ч.:                66 996 043              9 888 139 
 

 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)                 /–43 354 600/    /–43 354 600/ 
 Предоставена възмездна финансова помощ (нето)                       /–36 716/           /–36 716/ 
 Заеми от чужбина (нето)                                                                 6 564 573         6 564 573 
 Заеми от банки и други лица в страната (нето)                            16 223 691     16 223 691   
 Погашения на държавни/общински/ценни книжа(-)                   /-2 493 887/   /-2 493 887/ 
 Събрани средства и извършени плащания за сметка  
на други бюджети, сметки и фондове   нето (+/-) :                         /-404 835/      /-404 835/  
 Приватизация на дялове, акции и участия (+)                               2 309 432        2 309 432  
 Друго финансиране - нето (+/-)                                                              2 432              2 432 
 Депозити и средства по сметки нето (+/-), в т.ч.:                          88 185 953      31 078 049   
- остатък в лв. по сметки от предх.период(+)                                  87 712 548     87 712 548 
- остатък в лв.равност.по валутни сметки от предходен период (+)448 539            448 539 
- остатък в касата в лв. от предходния период (+)                               24 754              24 754 
- наличност в лева по сметки в края на периода (-)                                      0   /-56 537 599/ 
- наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)  0 /-528 948/ 
- наличност в касата в лева в края на периода (-)                                           0         /-41 357/ 
- преоценка на валутни наличности(нереализирани курсови разлики) 
 по сметки и средства в страната (+/-)                                                              112           112 
 



   Уточнен план 
 31.12.2018 г. 

Отчет 
31.12.2018 г. 

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

 
 

388 262 124 

 
/в лв./ 

322 592 766 

 Общи държавни служби                              17 767 997   16 924 756 
 Отбрана и сигурност 3 008 721     2 173 205 
 Образование 120 488 743 114 794 163 
 Здравеопазване 19 175 091   16 861 507 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи                        19 754 799    18 509 252 
 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 

среда 
159 597 471  112 248 796 

 Почивно дело, култура и религиозни дейности           18 879 925 
 

15 341 878 

 Икономически дейности и услуги 27 326 369 23 476 201 
 Разходи некласифицирани в други функции        2 263 008   2 263 008 
 ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА 2018 г.:                                  388 262 124  322 592 766 
               
 
 
 

1785-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на община Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. № 
РД19011460ВН/20.06.2019  г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет на разходите по Разчета за финансиране на 
капиталови разходи по функции и източници на финансиране на 
община Варна към 31.12.2018 г.:  уточнен годишен план – 107 932 601 лв., 
отчет – 75 940 384 лв. (Пр. № 2, Пр. № 3, Пр. № 4, Пр. № 5, Пр. № 6, Пр. 
№6а, Пр. №12) и уточнен годишен план и отчет на Разчетите за 
капиталовите разходи за съфинансиране на оперативни програми и 
проекти (Пр. № 4, Пр. № 12, Пр. № 17). 

 
 
 
 
 
 
1786-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 



съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на община Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. № 
РД19011460ВН/20.06.2019  г., Общински съвет –  Варна приема преходен 
остатък към 31.12.2018 г. в размер на 65 669 358 лв., в т.ч. от държавни 
дейности – 8 561 454 лв., от дофинансиране на държавни дейности – 
828 749 лв. и от местни дейности – 56 279 155 лв. /Пр. №11/. 

 
 
 
1787-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на община Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. № 
РД19011460ВН/20.06.2019  г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет към 31.12.2018 г. за следните целеви разходи, както 
следва: 

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

4.1.1. Лечение на граждани - по бюджета на местна дейност 469 
„Други дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 153 200 
лв., отчет – 110 750 лв. /Пр. № 2/ и преходен остатък в размер на 42 450 лв. 

4.1.2. Инвитро процедури - по бюджета на местна дейност 469 
„Други дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 262 898 
лв., отчет – 113 557 лв. /Пр. № 2/ и преходен остатък в размер на 149 341 
лв. 

Общо по 4.1.1. и 4.1.2. за лечение на граждани и инвитро процедури - 
по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”: 
уточнен годишен план – 416 098 лв., отчет – 224 307 лв. /Пр.2/ и преходен 
остатък в размер на 191 791 лв. 

4.1.3. Комунално битови разходи на социално слаби граждани - по 
бюджета на местна дейност 589 „Други дейности по социалното 
осигуряване”: уточнен годишен план – 103 150 лв. и отчет – 76 450 лв. и 
преходен остатък в размер на 26 700 лв. /Пр. № 2 и Пр. № 8 „Социална 
програма“/ .                  

4.1.4. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на 
местна дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”: уточнен 
годишен план – 8 000 лв. и отчет – 8 000 лв. /Пр. № 2, Пр. № 8 „Социална 
програма“/.                



Общо по 4.1.3. и 4.1.4. за комунално битови разходи на социално 
слаби граждани и подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета 
на местна дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”: 
уточнен годишен план – 111 150 лв. и отчет – 84 450 лв. и преходен 
остатък в размер на 26 700 лв. /Пр. № 2 и Пр.№ 8 „Социална програма“/ .    

4.1.5. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на 
местна дейност 745 „Обредни домове и зали”: уточнен годишен план –  

8 049 лв.  и отчет – 8 049 лв. /Пр. № 2/ 
4.1.6. Транспортни разходи по групи правоимащи - по бюджета на 

местна дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата”: уточнен 
годишен план – 7 369 547 лв., отчет - 7 019 547 лв. и преходен остатък в 
размер на 350 000 лв./Пр. № 2, Пр. № 9/.                      

4.2. Разходи по план сметка „Чистота” за 2018 г.: уточнен годишен 
план към 31.12.2018 г. – 37 870 248 лв., отчет – 30 626 310 лв. и преходен 
остатък към 31.12.2018 г. в размер на 7 243 938 лв. /Пр. № 7/. 

4.3. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани от 
приходи по §40 „Постъпления от продажба на общински нефинансови 
активи“ /Пр. № 10/. 

4.4. Разходи, финансирани с приходи от концесионни плащания 
и наеми на морски плажове - уточнен годишен план на приходите за 
2018 г. в размер на 2 155 409 лв., отчет на приходите за 2018 г. – 2 155 409 
лв. Уточнен годишен план на разходите за 2018 г. в размер на 2 155 409 
лв., отчет на разходите за 2018 г. – 1 111 770 лв. и преходен остатък към 
31.12.2018 г. в размер на 1 043 639 лв. /Пр.№ 16/. 

4.5. Целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 52 от 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.: уточнен 
годишен план в размер на 2 204 400 лв., отчет – 2 194 219 лв. и преходен 
остатък в размер на 10 181 лв. /Пр. № 4 „Целева капиталова субсидия“/. 

4.6. Разходи, финансирани с приходи от туристическия данък за 
2018 г. - уточнен годишен план на приходите – 5 673 781 лв., отчет на 
приходите за 2018 г. – 5 673 781 лв.; уточнен годишен план на разходите – 
5 673 781 лв. и отчет на разходите – 5 402 612 лв. и преходен остатък към 
31.12.2018 г. – 271 169 лв. /Пр. № 14/. 

4.7. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани с 
приходи от приватизационни сделки за 2018 г.: уточнен годишен план на 
приходите – 2 115 650 лв. и отчет на приходите – 2 115 650 лв.; уточнен 
годишен план на разходите – 2 115 650 лв., отчет на разходите – 940 939 
лв.; преходен остатък към 31.12.2018 г. в размер на 1 174 711 лв. /Пр. № 
13/. 

 
 
 
 



1788-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на община Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. № 
РД19011460ВН/20.06.2019  г., Общински съвет - Варна приема уточнен 
годишен план и отчет на разходи за 2018 г. на община Варна, райони и 
кметства на:  

 - разходи за дейност 122 „Общинска администрация“ /Пр. № 5/; 
 - разходи за дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ 

/Пр. № 5а/; 
 - разходи за дейност 589 „Други служби и дейности по социалното 

осигуряване“ /Пр. № 5б/;  
 - разходи за дейност 622 „Озеленяване“, дейност 623 „Чистота“ и 

дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ и дейност 
759 „Други дейности по културата“ /Пр. № 5в/;  

 - разходи за дейност 898„Други дейности по икономика“ / Пр. № 6/;  
 - разходи за общинските предприятия /Пр. № 6а/  
 - разходи за ФРЗ и численост на персонала /Пр.№ 18/ 
 
 
 
 
 
 
 
1789-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.140 от Закона за 
публичните финанси и чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 
Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. № 
РД19011460ВН/20.06.2019  г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет към 31.12.2018 г. на общинските програми /Пр.№ 
8/, както следва: 

6.1. Общинска програма „Превенция на рисковото поведение сред 
деца и млади хора“: уточнен годишен план – 311 038 лв. и отчет – 311 038 
лв. по бюджета на местна дейност 239 „Други дейности по вътрешната 
сигурност“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 119 816 лв. 
и отчет – 119 816  лв.   



6.2. Общинска програма „Младежки дейности 2018 г.”: уточнен 
годишен план – 799 655 лв. и отчет – 799 655 лв. по бюджета на местна 
дейност 369 „Други дейности за младежта“, в т.ч. по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен 
план – 18 901 лв. и отчет – 18 901 лв.; по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план 
– 445 615  лв. и отчет – 445 615 лв.; по §42 „Текущи трансфери, 
обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен план – 9 077 лв. 
и отчет – 9 077 лв. 

6.3. Общинска „Програма за квалификация и насърчаване на 
научните и педагогическите специалисти в община Варна през 2018 г.“: 
уточнен годишен план – 56 685 лв. и отчет – 56 685 лв. по бюджета на 
местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“: уточнен годишен план – 5 000 лв. и отчет – 5 000 лв. и по §42 
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен 
годишен план – 278 лв. и отчет – 278 лв.   

6.4. Общинска програма „Програма на община Варна за 
приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни 
етнически групи в неравностойно социално положение през 2018 г.“: 
уточнен годишен план – 71 599   лв. и отчет – 71 599 лв. - по бюджета на 
местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“: уточнен годишен план – 20 000 лв. и отчет – 20 000 лв. и по §42 
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен 
годишен план – 800 лв. и отчет – 800 лв.    

6.5. „Програма на община Варна за мерките за насърчаване на 
творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2018 г. в 
община Варна“: уточнен годишен план – 152 962 лв. и отчет – 152 962 лв. - 
по бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в 
т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“: уточнен  годишен план – 66 500 лв. и отчет – 66 500 лв. 
и по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: 
уточнен годишен план – 15 908 лв. и отчет – 15 908 лв. 

6.6. Общинска програма „Аз успявам“ за профилактика и 
рехабилитация на детско-юношеското наднормено тегло: уточнен годишен 
план – 21 411 лв. и отчет – 21 411 лв. - по бюджета на местна дейност 469 
„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 
21 411 лв. и отчет - 21 411 лв. 

6.7. Общинска програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез 
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“: уточнен годишен 
план – 39 973 лв. и отчет – 39 973 лв. по бюджета на местна дейност 469 



„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 
39 973 лв. и отчет - 39 973 лв. 

6.8. Общинска програма „Превенция на заболяванията на слуха сред 
деца“ – уточнен годишен план – 18 000 лв. и отчет – 18 000 лв. - по 
бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в 
т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“: уточнен годишен план – 18 000 лв. и отчет - 18 000 лв. 

6.9. Общинска програма „Детско зрение“: уточнен годишен план – 24 
998 лв. и отчет – 24 998 лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други 
дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 24 998 
лв. и отчет - 24 998 лв.   

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

6.11. Общинска програма „Детско дентално здраве“: уточнен 
годишен план – 23 500 лв. и отчет – 23 500 лв.  -по бюджета на местна 
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: 
уточнен годишен план – 23 500 лв. и отчет - 23 500 лв. 

6.12. Общинска програма „Психосоциална подкрепа на лица, 
зависими от психоактивни вещества“: уточнен годишен план – 75 000 лв. и 
отчет – 75 000 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 75 000 лв. и отчет – 
75 000 лв.  

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

6.14. Общинска програмa „Социална програма на община Варна“: 
уточнен годишен план на местната дейност – 3 658 731 лв., отчет на 
местната дейност – 3 632 031 лв. и преходен остатък 26 700 лв. - по 
бюджета на местна дейност 589 „Други служби и дейности по социалното 
осигуряване” и местна дейност 561 „Социален асистент“ - 880 800 лв. в т.ч. 
по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“: уточнен план – 51 912 лв. и отчет – 51 912 лв. и по §42 



„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен 
годишен план – 111 150 лв. и отчет – 84 450 лв. 

6.15. Общинска програмa „Спорт”: уточнен годишен план – 1 386 
373 лв. и отчет – 1 386 373 лв. - по бюджета на местна дейност 714 
„Спортни бази за спорт за всички“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план 
– 878 509 лв. и отчет – 878 509 лв. и по §42 „Текущи трансфери, 
обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен план – 17 433 
лв. и отчет – 17 433 лв.      

6.16. Общинска програма за „Международни и местни културни 
прояви“: уточнен годишен план – 4 221 167 лв. и отчет - 3 847 292 лв. - по 
бюджета на местна дейност - 759 „Други дейности по културата“, 
дофинансиране на държавна дейност 738 „Читалища“ и на местна дейност 
762 „Субсидии и други разходи за дейности по религиозното дело“, в т.ч.: 

- по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“ по бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по 
културата“: уточнен годишен план – 352 503 лв. и отчет 352 503 лв.; 

- по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“ по бюджета на дофинансиране на държавна дейност: 738 
„Читалища“, на местна дейност 759 „Други дейности по културата“ и на 
местна дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности по 
религиозното дело“: уточнен годишен план –  1 214 921 лв. и отчет - 1 060 
046 лв.; 

- по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“ 
по бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по културата“: 
уточнен годишен план – 184 230 лв. и отчет – 184 230 лв. 

6.17. Общинска програма „Социален туризъм“: уточнен годишен 
план – 21 000 лв. и отчет – 21 000 лв. - по бюджета на местна дейност 862 
„Туристически бази“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 21 000 лв. и отчет – 
21 000 лв.   

6.18. Общинска програма за дейността на Наблюдателната комисия 
към Общински съвет – Варна за 2018 г.: уточнен годишен план – 34 730 лв. 
и отчет – 34 730 лв. - по бюджета на местна дейност 123 „Общински 
съвети“. 

 
 
 
 
 
1790-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне 



на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 
Варна и чл. 9 от Закона за общинския дълг и по предложение от кмета на 
община Варна с рег. № РД19011460ВН/20.06.2019  г., Общински съвет – 
Варна приема отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на 
лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг към 31.12.2018 г. /Пр. № 15/. 

 
 
 
 
1791-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси, чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 
Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. № 
РД19011460ВН/20.06.2019  г., Общински съвет – Варна приема отчет за 
сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2018 г. /Пр. № 12, 
Пр.№ 17/. 

 
 
 
 
1792-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 
Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. № 
РД19011460ВН/20.06.2019  г., Общински съвет – Варна приема отчет за 
2018 г. на трансферите за местни дейности, предоставени от 
Централния бюджет като §31-12 „Обща изравнителна субсидия“, 
съгласно чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България за 
2018 г. /Пр. № 19/. 

 
 
 
 
1793-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 



съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на община Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. № 
РД19011460ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна приема отчета на 
приходите и разходите на местната комисия за жилищно–спестовни 
влогове за 2018 г. /Пр. №20/. 

 
 
 
 
1794-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.140 от Закона за 
публичните финанси и чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 
Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. № 
РД19011460ВН/20.06.2019 г. Общински съвет–Варна приема Одитен 
доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет за 
2018 г. на община  Варна /Пр. № 21/.  

 
 
 
 
1795-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1 , т. 3, чл. 221, т. 7 
от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на 
търговските дружества и по предложение от кмета на община Варна с рег. 
№ РД19014577ВН/06.08.2019 г., Общински съвет – Варна определя 
дивидент за 2019 г. (дължим от печалбите за 2018 г.) на търговските 
дружества и акционерните дружества със 100% общинско участие в 
капитала, както следва: 

№ ТД печалба 
/х.лв./ 

дължим дивидент 
(преди облагане с 

данък)  
/лв./ 

1 „Пазари“ ЕАД 309 130 707 
2 „Обреди“ ЕООД 297 125 631 

  Общо 606  256 338 
Дивидентът да бъде преведен в срок до 30.09.2019 г. след приспадане 

на дължимия данък при източника. 
 



1796-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 17, ал. 1, т. 7 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. № 
РД19013087ВН/15.07.2019 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
закупуване на климатична система на стойност 10 044 лв. с включен ДДС.   
Средствата да бъдат осигурени от местна дейност 524 „Домашен социален 
патронаж“, §52 „Придобиване на ДМА“, като компенсирана промяна от 
Бюджета на Община Варна за 2019 г., §10-16 „Вода, горива и енергия“ на 
д. 524 „Домашен социален патронаж“, функция V „Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи“. 

Промените да се отразят в Приложение 4 „Разчет за финансиране на 
капиталови разходи по функции и източници“ на функция V „Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи“, Приложение 16 „Социална програма 
2019 г.“, раздел VI „Капиталови разходи“, т. 7 и в бюджета на 
второстепенния разпоредител „Домашен социален патронаж“. 

 
 
 
 
 
1797-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 
кмета на община Варна с рег. № РД19014365ВН/02.08.2019 г., Общински 
съвет – Варна утвърждава Икономическа рамка за 2019 г., съгласно 
Приложение № 1 и одобрява възнаграждение на километър пробег в 
размер на 0,1727 лв. без ДДС или общо 1 847 890 лв. без ДДС за 2019 г.  

Средствата за възнаграждението по икономическата рамка за 2019 г., 
в размер на 2 217 468 лв. с ДДС, да бъдат осигурени от дейност 849 „Други 
дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“, §10-20 
от бюджета на Община Варна, Общинско предприятие „Транспорт и 
автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ за 2019 
г., съгласно приложение към настоящото решение. 

 
 
 
 
1798-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 
кмета на община Варна с рег. № РД19014688ВН/07.08.2019  г.,  Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение 
„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. 



Варна“ в качеството си на бенефициент по процедура BG16RFOP001-
1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие 2014-2020 – Варна“, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.  

2. Дава съгласие Община Варна да осигури средства за извършване 
на обследвания за установяване на техническите характеристики и 
обследвания за енергийна ефективност на сградите включени в проектно 
предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 
в гр. Варна“, преди внасянето на проектното предложение за оценка и 
финансиране. Разходът следва да бъде подаден за верификация и 
възстановяване от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони 
в растеж“, след подписване на Административен договор за безвъзмездна 
финансова помощ по процедура BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – 
Варна“. 

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

 
 
 
 
1799-3. 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. № 
РД19014687ВН/07.08.2019  г.,  Общински съвет – Варна решава да бъдат 
осигурени допълнителни средства за изпълнението на обект „Първа 
Езикова гимназия – преустройство и промяна на предназначение на 
съществуваща сграда с идентификатор №101352353.247.1 – столова в 
Зала за културни мероприятия в УПИ II-247, кв.33, 25 м.р., гр. Варна“ 
в размер 126 871 лв.  

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 2019 
г. като компенсирана промяна по дейност 322 „Неспециализирани 
училища, без професионални гимназии“, §51 „Основен ремонт“ от  
дейност 898 “Други дейности по икономиката” както следва: 26 871 лв. от 
§10 „Издръжка“ и 100 000 лв. от §51 „Основен ремонт“, „Основен ремонт 
Община Варна“.  

Промените да се отразят в Приложение 4 „Разчет за финансиране на 
капиталови разходи по функции и източници на финансиране“ към 
бюджета  на Община Варна за 2019 г. 

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.   

 
 
 
 
1800-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от д-р 
Людмил Цветков – управител на „Диагностично консултативен център 
Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна“ ЕООД с рег. № 
РД19010124ВН_009ВН/16.07.2019 г., Общински съвет – Варна взема 
решение да бъде закупена рентгенова тръба, корпус за рентгенова тръба и 
система за дигитализация на рентгеновите изследвания на обща стойност 
до 60 000 лв. от Община Варна за ремонт и модернизация на рентгенов 
апарат за нуждите на „Диагностично консултативен център Свети Иван 
Рилски-Аспарухово-Варна“ ЕООД. 

Средствата да бъдат осигурени като компенсирана промяна от 
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, §55-00 „Капиталови 
трансфери“ от бюджета на Община Варна за 2019 г. 

Промените да се отразят в Приложение 4 „Разчет за финансиране на 
капиталови разходи по функции и източници на финансиране“ към 
бюджета  на Община Варна за 2019 г. 

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

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

 
 
 
 
1801-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от 
Венцислав Младенов – изпълнителен директор на „Стадион Спартак“ ЕАД 
с рег. № ОС19000409ВН/26.06.2019 г., Общински съвет – Варна взема 
решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 2 000 лв. на 
търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660, като 
1 000 лв. за хонорар за избран и утвърден от Общински съвет – Варна 
независим одитор за заверка на Годишен финансов отчет за 2018 г. и 1000  
лв. за текущи разходи и държавни такси.  

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2019 г. 



1802-3. 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 бъде 
включена нова точка, както следва: 

т. 21.15 „Олимпийски квалификационен турнир по волейбол за 
мъже“ -  финансови средства в размер на 60 000 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. 

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.   

 
 
 
 
1803-3. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 12 730 
лв. от Програма „Спорт“ 2019 г., Приложение № 25 от бюджета на Община 
Варна за 2019 г.,  т. 7.1 „Популяризиране на Варна – Европейски град на 
спорта 2019“ за локална реклама за гостуването на демонстративния отбор 
на Световната федерация по таекуондо в град Варна. 

Средствата да бъдат осигурени в рамките на планираните средства в 
т. 7 „Популяризиране на спорта, чествания, годишнини и други“, в  
Програма „Спорт“ 2019 г., Приложение № 25 от бюджета на Община 
Варна за 2019 г. 

 
 
 
1804-3. 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. 6 „Национални, международни и други спортни прояви“, да 
бъде включена нова точка, както следва: 

т. 6.53 „Предварителен  кръг от Европейския клубен турнир по 
футзал – „Шампионска лига“ -  финансови средства в размер на 19 320 
лв.“. 



Средствата да бъдат осигурени в рамките на планираните средства в 
т. 6 „Национални, международни и други спортни прояви“, в  Програма 
„Спорт“ 2019 г., Приложение № 25 от бюджета на Община Варна за 2019 г. 

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.   

 
 
 
 
1805-3. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 8 300 
лв. от Програма „Спорт“ 2019 г., Приложение № 25 от бюджета на Община 
Варна за 2019 г., т. 2.18 „Европейска седмица на спорта“  за „Варна 
играе“. 

Средствата да бъдат осигурени в рамките на планираните средства в 
т. 2 „Ученическа купа „Варна“, в  Програма „Спорт“ 2019 г., Приложение 
№ 25 от бюджета на Община Варна за 2019 г. 

 
 
 
 
1806-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 и чл. 59-61 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19014690ВН/07.08.2019  г.,   Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие, Община Варна като бенефициент по проект 
„Екологично чист транспорт за Варна” да поеме ангажимент за 
осигуряване на необходимия финансов ресурс за собствено участие в 
размер до 1 500 000 лева без ДДС.  

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна, 
вземане на кредит или друга подкрепа от финансова институция, в случай 
че проектът бъде финансиран по процедура № BG16M1OP002-5.004 
„Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на 
атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на 
атмосферния въздух“ по Oперaтивна програма „Околна среда 2014-2020 
г.“. 

2. Одобрява текста на проекта за Партньорско споразумение между 
Община Варна и „Градски транспорт“ ЕАД, съгласно приложение към 
настоящото решение, по проект „Екологично чист транспорт за Варна“, 
процедура № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта 



като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 
5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Oперaтивна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

3. Упълномощава кмета на Община Варна да подпише Партньорско 
споразумение с „Градски транспорт“ ЕАД – гр. Варна по проект 
„Екологично чист транспорт за Варна“, процедура № BG16M1OP002-5.004 
„Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на 
атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на 
атмосферния въздух“ на Oперaтивна програма „Околна среда 2014-2020 
г.“. 

1806-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление  и местната администрация,  чл. 9 и чл. 10, т. 12, 
предложение 2 от Устава на „Градски транспорт“ ЕАД, Общински съвет – 
Варна дава съгласие „Градски транспорт“ ЕАД да сключи Партньорско 
споразумение по Проектно предложение „Екологично чист транспорт за 
Варна“, по процедура „BG16M1OP002-5.004 – Мерки за адресиране на 
транспорта, като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, 
приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на въздуха” на Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.” и упълномощава Изпълнителният 
директор на „Градски транспорт“ ЕАД да подпише Партньорското 
споразумение по Проектно предложение „Екологично чист транспорт за 
Варна“, по процедура „BG16M1OP002-5.004 – „Мерки за адресиране на 
транспорта, като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, 
приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на въздуха” на Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.”. 

1806-3-2. На основание чл. 60, ал.1 от Административно-
процесуалния кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително 
изпълнение на горните решения, поради защита на важни обществени 
интереси, а именно – кратките срокове за представяне на проектното 
предложение. 

 
 
 
1807-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 
ОС18000454ВН/18.07.2018 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на Саша Ангелова от 
гр. Варна.   

 
 
 



1808-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление  и местната администрация във връзка с решение на 
Общински съвет – Варна № 1532-5(37)/30.01.2019 г. и по предложение от 
кмета на Община Варна с рег. № РД 19014915ВН_001ВН/12.08.2019 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
финансова помощ в размер на 2 000 (две хиляди) лева за задоволяване на 
жизнени и комунално-битови потребности на Цветелина Петрова 
Георгиева. 

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

 
 
 
 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 43 

от заседание, проведено на 13.08.2019 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Собственост и стопанство“ относно: 
(1) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Лира“ 1 на собственика на законно 
построената сграда. 

(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Милосърдие“ 
№ 33А на собственика на законно построената сграда. 

(3) – предоставяне на движими вещи общинска собственост, 
находящи се в гр. Варна, жк „Младост“, обекти № 73 и № 74 за 
безвъзмездно ползване на дирекция „Социални дейности“ при Община 
Варна за разкриване на пенсионерски клубове. 

(4) – учредяване на безвъзмездно право на ползване, върху имот, 
находящ се в гр. Варна, жк „Младост“, ПИ 10135.3512.240. 

(5) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти-общинска собственост през 2019 г.“ и предоставяне безвъзмездно 
за управление имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Първи май“, 
представляващ УПИ VI „за спорт“, кв. 2, по плана на Аспарухов парк – в 
полза на ОП „Спорт - Варна“. 

(6) – 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, 
ул. „Дрин“ № 65 и гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ № 14, в полза на 
„Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи-Варна“. 

(7) – учредяване на право на строеж на „Електроразпределение 
Север“ АД за изграждане на нов трафопост, върху поземлен имот с 
идентификатор 10135.3515.2.  

(8) – учредяване на право на строеж на „Електроразпределение 
Север“ АД за изграждане на нов трафопост, върху поземлен имот с 
идентификатор 10135.2555.2686. 

(9) – отмяна на Решение № 1463-10(30)/28,29.04.2014 г. на 
Общински съвет – Варна и прекратяване на договор за наем на имот, 
находящ се в с Звездица, ул. „Феникс“ № 2. 



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

(11) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на 
решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, 
находящ се в с. Тополи, парцел I-спорт, в полза на Сдружение ФК 
„Тополи 2010“. 

(12) – удължаване срока на договор за възмездно ползване на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, 
местност „Планова“. 

(13) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“, одобряване 
на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг 
за продажба на недвижим имот, находящ се в община Варна, землище на с. 
Тополи, ПИ 72709.514.291. 

(14) – увеличаване на капитала на “Специализирана болница за 
активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД и 
промяна на Устава на дружеството. 
 

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

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1809-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с реализиране на разпоредителна 
сделка на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ077509ВН-
015ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, 
изготвена от независим оценител на имоти, с която е определена пазарната 
стойност на поземлен имот с идентификатор 10135.3515.230 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.двеста и тридесет) с 
площ от 151(сто петдесет и един) кв.м., по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, 
ул. „Лира“ № 1, при граници на имота: поземлени имоти с 
идентификатори 10135.3515.231, 10135.3515.300, 10135.3515.186, 
10135.3515.229, 10135.3515.232, в размер на 21 486 (двадесет и една 
хиляди четиристотин осемдесет и шест) лева без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 142,29 лв. (сто четиридесет и два лева 



двадесет и девет стотинки) без включен ДДС и решава да бъде извършена 
продажба на имота на собственика на законно построена върху него сграда 
Силвия Тодорова Цанкова. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
10060/12.12.2018 г. 

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

 
 
 
 

1810-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. №АУ070262ВН-024ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на недвижими 
имоти, с която е определена пазарна стойност на 167 (сто шестдесет и 
седем) кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.3515.485 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
петнадесет.четиристотин осемдесет и пет) в размер на 19 706 (деветнадесет 
хиляди седемстотин и шест) лева без включен ДДС при цена за 1 кв.м в 
размер на 118,00 (сто и осемнадесет) лева и пазарна стойност на 4,5 кв.м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.3515.485 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
петнадесет.четиристотин осемдесет и пет) в размер на 362 (триста 
шестдесет и два) лева без включен ДДС, при цена за 1 кв.м в размер на 
80,44  (осемдесет лева и четиридесет и четири стотинки) лева, без включен 
ДДС. 

1810-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост и чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № АУ070262ВН-024ВН/11.04.2019 г., 
Общински съвет – Варна решава да бъде извършена продажба на 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 167(сто 
шестдесет и седем) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.3515.485 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
петнадесет.четиристотин осемдесет и пет), целият с площ от 343 кв.м, с 
административен адрес гр. Варна, ул. „Милосърдие“ № 33А, при граници 
на имота:ПИ:10135.3515.481, ПИ:10135.3515.484, ПИ:10135.3515.499, 
ПИ:10135.3515.1789, ПИ:10135.3515.462, ПИ:10135.3515.798 на 
собствениците на законно построена в имота сграда както следва: 



- За Желязка Димитрова Коритовска - 69,64 кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.3515.485, целият с площ от 343 
кв.м. на пазарна цена 8 217,52 лева, без включен ДДС. 

- За Георги Димитров Вълков - 69,64 кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.3515.485, целият с площ от 343 
кв.м. на пазарна цена 8 217,52 лева, без включен ДДС. 

- За Павлина Георгиева Аламянова - 27,72 кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентифактор 10135.3515.485, целият с площ от 343 кв.м. 
на пазарна цена 3 270,96 лева, без включен ДДС. 

1810-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. №АУ070262ВН-024ВН/11.04.2019 г.,  
Общински съвет – Варна реши, след изпълнение на решението по т. II, т.е. 
всички суми по заповедта за продажба са изплатени от лицата и има 
сключен договор между община Варна и Желязка Димитрова Коритовска, 
Георги Димитров Вълков и Павлина Георгиева Аламянова, да се прекрати 
съсобствеността между община Варна, от една страна и съсобствениците 
от друга, като се извърши продажба на идеални части от имота както 
следва: 

- За Желязка Димитрова Коритовска – 1,88 кв.м. идеални части от 
ПИ:10135.3515.485, целия с площ 343 кв.м. на пазарна цена 151,23 лева, 
без включен ДДС. 

- За Георги Димитров Вълков – 1,88 кв.м. идеални части от 
ПИ:10135.3515.485, целия с площ 343 кв.м. на пазарна цена 151,23 лева, 
без включен ДДС. 

- За Павлина Георгиева Аламянова – 0,74 кв.м. идеални части от 
ПИ:10135.3515.485, целия с площ 343 кв.м. на пазарна цена 59,53 лева, без 
включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост №10009/29.10.2018г. 

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

 
 
 
 

1811-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД19012940ВН/12.07.2019 г., Общински съвет –Варна 



приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 година“: 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 
движими вещи, представляващи търговски обекти, находящи се в гр. 
Варна, ж.к. „Младост“, I-ви м.р, с обекти с № 73 и № 74; 

1811-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост,  по реда на чл. 48, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във 
връзка с чл. 5 от Наредба за организацията и дейността на клубовете за 
пенсионери в Община Варна и по предложение на кмета на Община Варна 
с рег. № РД19012940ВН/12.07.2019 г., Общински съвет – Варна разкрива 
пенсионерски клубове във движими вещи общинска собственост,  
находящи се в гр. Варна, жк „Младост“, I-ви м.р, представляващи обекти 
с №73 и №74. 

Гореописаните помещения се предоставят на дирекция „Социални 
дейности“ при Община Варна за безвъзмездно ползване, за нуждите на 
пенсионерската организация на територията на Община Варна, район 
Младост. 

Издръжката на пенсионерските клубове да бъде в рамките на 
утвърдения бюджет за годишна издръжка на Функция „Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи“, Дейност 525 „Клубове на пенсионера, 
инвалида и други“ . 

Упълномощава Директора на дирекция „Социални дейности“ да 
упълномощи длъжностно лице – отговорник на обзавеждането и 
оборудването на пенсионерските клубове, както и опазването на 
предоставената общинска собственост. 

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

 
 
 
 
1812-4. 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, чл. 48, ал. 1, т. 5 Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.113, 
ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта и във връзка с искане 
от Борис Качамаков – Председател на Управителния съвет на „Клуб по 



ледени спортове Одесос“ с рег. № Д16001417ВН-010ВН/25.03.2019 г., 
Общински съвет – Варна учредява в полза на Клуб по ледени спортове 
„Одесос“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк „Младост” 
144, вх. 2, ет. 3, ап. 7, представляван от Борис Максимов Качамаков, 
безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, жк „Младост” ІІ-ри, м.р., кв. 9, представляващ част от поземлен 
имот с идентификатор 10135.3512.240 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и дванадесет.двеста и четиридесет) – „Ледена 
пързалка“, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
5638/14.04.2009 г. вписан в Служба по вписванията – Варна с вх. рег. № 
6590/16.04.2009 г., том XVIII, за срок от 5 (пет) години.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху гореописания имот със спортния клуб. 

В договора, който ще бъде сключен, да се включи следното условие: 
Клуб по ледени спортове „Одесос“ се задължава да спазва 

правилника за вътрешния ред на спортния обект и графика за почасово 
ползване  на комплекс - „Ледена пързалка“, съгласно Приложение № 2, 
което е неразделна част от Наредбата за реда и условията за безвъзмездно 
и възмездно ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на 
Община Варна, предоставени за управление на ОП „Спорт-Варна“. Броят 
на часовете се актуализира всяка календарна година в съответствие с 
постиженията от предходната. 

 
 
 
 
 
1813-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД19013083ВН/15.07.2019 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г.“: Допълва 
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“ с недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Първи май“, местност „Аспарухов 
парк“, представляващ УПИ VI „за спорт“, кв. 2, по плана на „Аспарухов 
парк“ - Открит спортен комплекс. 

1813-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 



общинската собственост, във връзка 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. № 
РД19013083ВН/15.07.2019 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спорт - Варна”, 
създадено с Решение №1396-3(29)/12.03.2014г., представлявано от 
Директор, недвижим имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Първи май“, 
местност „Аспарухов парк“, представляващ УПИ VI „за спорт“, кв. 2, по 
плана на „Аспарухов парк“ - Открит спортен комплекс, въведен в 
експлоатация съгласно удостоверение № 154/21.12.2017 г. издадено от 
Главен архитект на Община Варна, за срок от 5 (пет) години. 

Поддържането, ремонтите, такса битови отпадъци, се извършва от 
лицето, на което имота е предоставен за управление, като необходимите 
средства се предвиждат ежегодно по бюджета на общинското предприятие. 

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

 
 
 
 
 
1814-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД 19013570ВН-002ВН/02.08.2019 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 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“, със следните 
недвижими имоти: 

- 15,06 (петнадесет цяло и шест стотни) кв.м идеални части от част от 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.645.1.32 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и три.шестстотин четиридесет 
и пет.едно.тридесет и две) със застроена площ от 72,51 (седемдесет и две 
цяло петдесет и един) кв.м, находящ се в гр. Варна, ул. „Дрин“ № 65, 
предмет на Акт за общинска собственост № 7295/21.01.2013 г.; 

- сграда с идентификатор 10135.51.128.9 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.петдесет и едно.сто двадесет и осем.девет) със застроена площ от 123 
(сто двадесет и три) кв.м, находяща се в гр. Варна, ул. „ Тодор Влайков“ № 
14, предмет на Акт за общинска собственост № 7513/07.08.2013 г. 



1814-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД 19013570ВН-
002ВН/02.08.2019 г., Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно за 
управление на „Областна дирекция на Министерството на вътрешните 
работи – Варна“, БУЛСТАТ 129009750, с адрес на управление: гр. Варна, 
ул. „Цар Калоян“ № 2, следните недвижими имота: 

- 15,06 (петнадесет цяло и шест стотни) кв.м идеални части от част от 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.645.1.32 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и три.шестстотин четиридесет 
и пет.едно.тридесет и две) със застроена площ от 72,51 (седемдесет и две 
цяло петдесет и един) кв.м, находящ се в гр. Варна, ул. „Дрин“ № 65, 
предмет на Акт за общинска собственост № 7295/21.01.2013 г.; 

- сграда с идентификатор 10135.51.128.9 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.петдесет и едно.сто двадесет и осем.девет) със застроена площ от 123 
(сто двадесет и три) кв.м, находяща се, гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ № 
14, предмет на Акт за общинска собственост № 7513/07.08.2013 г.,  за срок 
от 10 (десет) години.  

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

 
 
 
 
1815-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД19013649ВН/24.07.2019 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2019г.”, както следва: към раздел ХІІІ. „Недвижими 
имоти - частна общинска собственост, за които  в Община Варна ще се 
проведе процедура по учредяване на възмездно или безвъзмездно право на 
строеж по реда на чл.37 от ЗОС и НРПУРОИ, след решение на Общински 
съвет-Варна чрез: т. 2. Без провеждане на публичен търг или публично 
оповестен конкурс  и съобразно предвижданията на ПУП-ПРЗ”, се добавя 
следния текст: „гр.Варна, ПИ 10135.3515.2 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и петнадесет.две), площ на ОПС тр.п. = 14,30 
кв.м, площ на прилежащата сервитутна зона за обслужване на тр.п. = 29,05 
кв.м“. 



1815-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД19013649ВН/24.07.2019 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим експерт 
оценител, с които са определени следните пазарни стойности на вещни 
права върху поземлен имот с идентификатор 10135.3515.2 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.две):  

- правото на строеж за изграждане на тр.п. тип БКТП със застроена 
площ от 14,30 (четиринадесет цяло и тридесет стотни) кв.м, в размер на 
2060 (две хиляди и шестдесет) лева, без включен ДДС; 

- прилежащата сервитутна зона за обслужване на БКТП с площ от 
29,05 (двадесет и девет цяло и пет стотни) кв.м, в размер на 2860 (две 
хиляди осемстотин и шестдесет) лева, без включен ДДС,  

като общата пазарна оценка възлиза на 5130 (пет хиляди сто и 
тридесет) лева, без включен ДДС. 

1815-4-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 62, ал. 2 от Закона за 
енергетиката и чл. 38, ал. 1, т. 3 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 за 2019 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. 
№ РД19013649ВН/24.07.2019 г., Общински съвет – Варна  учредява право 
на строеж на „Електроразпределение Север“ АД, ЕИК 104518621, за 
изграждане на нов трафопост тип БКТП със застроена площ от 14,30 
(четиринадесет цяло и тридесет стотни) кв.м и прилежащата сервитутна 
зона за обслужване на БКТП с площ 29,05 (двадесет и девет цяло и пет 
стотни) кв.м, върху поземлен имот с идентификатор 10135.3515.2 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.две), по 
кадастрална карта на гр.Варна, жк „Трошево“, целият с площ от 18 539 
(осемнадесет хиляди петстотин тридесет и девет) кв.м - частна общинска 
собственост, предмет на Акт за общинска собственост № 
5350/17.12.2008г., при граници на имота: поземлени имоти с 
идентификатори 10135.3514.28, 10135.3515.3, 10135.3515.307, 
10135.3515.4, 10135.3515.8, 10135.3512.226, 10135.3515.1, по одобрената 
по-горе пазарна цена. 

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

 
 



1816-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 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. № РД19013637ВН/24.07.2019 г., Общински съвет –Варна приема 
следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост през 2019“: като в Раздел XIII „Недвижими 
имоти и вещи-частна общинска собственост, за които в община Варна ще 
се проведе процедура по учредяване на възмездно или безвъзмездно право 
на строеж по реда на чл. 37 от ЗОС и НРПУРОИ, след решение на 
Общински съвет - Варна“, се включи недвижим имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1, ПИ 
10135.2555.2686. 

1816-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД19013637ВН/24.07.2019 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим експерт 
оценител, с които са определени следните пазарни стойности на вещни 
права върху поземлен имот с идентификатор 10135.2555.2686 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.две хиляди 
шестстотин осемдесет и шест):  

- правото на строеж за изграждане на тр.п. тип БКТП със застроена 
площ от 15,08 (петнадесет цяло и осем стотни) кв.м, в размер на 2170 (две 
хиляди сто и седемдесет) лева, без включен ДДС; 

- отстъпено право на строеж за пожарозащитна стена със застроена 
площ от 2,08 (две цяло и осем стотни) кв.м, в размер на 300 (триста) лева, 
без включен ДДС; 

- прилежащата сервитутна зона за обслужване на БКТП с площ от 
44,89 (четиридесет и четири цяло и осемдесет и девет стотни) кв.м, в 
размер на 2410 (две хиляди четиристотин и десет) лева, без включен ДДС,  

като общата пазарна оценка възлиза на 4880 (четири хиляди 
осемстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС. 

1816-4-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 62, ал. 2 от Закона за 
енергетиката и чл. 38, 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. № РД19013637ВН/24.07.2019 г., Общински 
съвет – Варна учредява възмездно, безсрочно право на строеж за 
изграждане на трафопост, със застроена площ 15,08 кв.м, с определена 
сервитутна зона за обслужване на ТП – 44,89 кв.м и пожарозащитна стена 
– 2,08 кв.м в недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт 
за общинска собственост № 10182/03.07.2019 г., находящ се в гр. Варна, 



бул. „Христо Смирненски“ № 1, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.2555.2686 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и пет.две хиляди шестстотин осемдесет и 
шест), по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със заповед № 
18-6842/01.07.2019 г. на Началника на СГКК – Варна с площ от 391 кв.м 
(триста деветдесет и един) кв.м, с Начин на трайно ползване: За 
електроенергийно производство, при граници: ПИ 10135.2555.320, ПИ 
10135.2555.26, ПИ 10135.2555.19 в полза на „Електроразпределение 
Север“ АД, ЕИК 104518621., по одобрената по-горе пазарна оценка. 

Предвид разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, определя 4 880,00 (четири хиляди осемстотин и осемдесет) 
лева, без включен ДДС като цена за извършване на разпоредителната 
сделка по т.2. 

Всички данъци и такси по сделката се дължат от СУПЕРФИЦИАРА. 
Общински съвет – Варна упълномощава кмета на Община Варна да 

извърши последващите действия по издаване на заповед и сключване на 
договор за учредяване право на строеж. 

 
 
 
 
1817-4. 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. № Д15000029ВН-003ВН/15.07.2019 г., Общински 
съвет – Варна отменя свое решение № 1463-10(30)/, 28,29.04.2014 г., и дава 
съгласие за прекратяване действието на договор с рег. № 
Д15000029ВН/20.01.2015 г. сключен между Община Варна и „ГАВИ 
ВЕЛИКОВИ“ ООД, ЕИК 203062297, със седалище и адрес на управление: 
Община Варна, с. Звездица, ул. „Юпитер“ № 10, представлявано от Росен 
Венелинов Великов – Управител, за ползване на имот - общинска 
собственост, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“, кв. 2, 
представляващ част от сграда със застроена площ от 8,84 (осем цяло и 
осемдесет и четири стотни) кв.м, цялата със застроена площ от 18,50 
(осемнадесет цяло и петдесет стотни) кв.м,предмет на Акт за общинска 
собственост № 5706/04.06.2009 г, съгласно Раздел VII, чл. 3 „в“ от същия, 
считано от датата на приемане на настоящото решение. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
подпише Споразумение към договор рег. №Д15000029ВН/20.01.2015 г., за 
прекратяване на същия. 

 
 



1818-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и писмо от проф. д-р Емил 
Ковачев – управител на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов - 
Варна“ ЕООД с рег. № РД19013145ВН/16.07.2019 г., Общински съвет – 
Варна одобрява избрания от дружеството застраховател – „ДЗИ – Общо 
застраховане“ ЕАД, и дава съгласие за сключване на договор за 
застраховка на сградата и имуществото на дружеството. 

 
 
 
 
 

1819-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № ОС19000463ВН-002ВН/02.08.2019 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г.: Допълва в 
Раздел XV „Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за 
които Община Варна ще проведе процедура по учредяване право на 
ползване по реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“ с имот- 
частна общинска собственост, находящ се в с. Тополи, представляващ 
парцел I - спорт, с площ от 21 000 кв.м, предмет на Акт за общинска 
собственост № 879/06.11.1998 г. 

1819-4-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 5 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № ОС19000463ВН-
002ВН/02.08.2019 г., Общински съвет – Варна, учредява безвъзмездно 
право на ползване на Сдружение „ФК „Тополи 2010““, ЕИК 175981333, 
за срок от 5 (пет) години върху недвижим имот, находящ се в с. Тополи, 
представляващ парцел I-спорт, с площ 21 000 кв.м, предмет на Акт за 
общинска собственост № 879/06.11.1998 г. 

Поддръжката на стадиона и пространството около него ще е за 
сметка на Сдружение „ФК „Тополи 2010““, ЕИК 175981333. При 
сключване на договора за безвъзмездно ползване да бъде включена клауза, 
че при мероприятия на Община Варна, както и при заявяване на желание 



от спортни клубове за ползване на обекта за спортни прояви,  Сдружението 
ще преотстъпва стадиона за провеждането им по график.  

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

 
 
 
 
 

1820-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 8, ал. 9 
от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № Д15000853ВН_010ВН/13.08.2019 г., Общински 
съвет – Варна приема следното изменение в Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 
година, допълва  Раздел V „Застроени нежилищни имоти-общинска 
собственост, за които 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 
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
жк „Владислав Варненчик“, местност „Планова“, представляващ част 
от имот с пл. № 929, състоящ се от временен обект с обща застроена площ 
275 кв.м. (навес с площ 235 кв.м. и операторна със застроена площ 40 
кв.м.) и свободна площ 1 225 кв.м., предмет на АОС № 77/25.03.1997г. 

1820-4-1. 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 НРПУРОИ и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
Д15000853ВН_010ВН/13.08.2019 г., Общински съвет – Варна възлага на 
кмета на Община Варна да проведе публично оповестен конкурс за 
отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, за 
срок от 5 (пет) години, находящ се в гр. Варна, жк „Владислав 
Варненчик“, местност „Планова“, представляващ част от имот с пл. № 929, 
състоящ се от временен обект с обща застроена площ 275 кв.м. (навес с 
площ 235 кв.м. и операторна със застроена площ 40 кв.м.) и свободна 
площ 1 225 кв.м., предмет на АОС № 77/25.03.1997 г., при стартова 
месечна наемна цена в размер на 1 008.62 (хиляда и осем лева и шестдесет 
и две стотинки), без включен ДДС, от които: 



- за земя с площ 1 225 кв.м в размер на 467.24 (четиристотин 
шестдесет и седем лева и двадесет и четири стотинки) лева, без включен 
ДДС; 

- за временен обект с обща застроена площ 275 кв.м. (навес с площ 
235 кв.м. и операторна със застроена площ 40 кв.м.) в размер на 541.38 
(петстотин четиридесет и един 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”.  

1820-4-2. 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 отговорностите, 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 – 50 %; 

П2 – показател за наетия персонал в обекта – тегловен коефициент – 
15 %; 

П3 –  подобрения и инвестиции - тегловен коефициент – 25 %; 



П4 – 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 = П1х50% + П2х15% + П3х25% + П4х10 

Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички 
показатели в методиката: 

П1 – предложената цена –  П1=( П1I/ П1max)х50, 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=( П2I/ П2max)х15,  
като  П2I е предложението за нает персонал, а П2max е максималния брой 
нает персонал; 

П3 –  подобрения и инвестиции –  П3=( П3I/ П3max)х25, като П3I е 
предложената сума за подобрения и инвестиции от кандидата, а П3max е 
максималната сума за  подобрения инвестиции; 

П4 – /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 брои 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 – 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 1 210.34 лева, 

без включен ДДС, 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 200 лева, с включен ДДС, платими 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 дейности, 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. 

 
 
 
 
1821-4. 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. № РД 19014259ВН-001ВН/02.08.2019 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 



разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 година“: Допълва в 
Раздел VIII „Недвижими имоти-частна общинска собственост, за които 
община Варна ще проведе процедура по продажба от реда на чл. 35, ал. 1 
от ЗОС и НРПУРОИ – публичен търг или публично оповестен конкурс“, с 
недвижим имот находящ се в Община Варна, землище на с. Тополи, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 72709.514.291 (седемдесет 
и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и четиринадесет.двеста 
деветдесет и едно), целият с площ от площ 61 006 (шестдесет и една 
хиляди и шест)кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 
7821/16.07.2014 г. 

1821-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД 19014259ВН-001ВН/02.08.2019 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 имот – частна общинска собственост, 
находящ се в община Варна, землище на с. Тополи, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 72709.514.291(седемдесет и две хиляди 
седемстотин и девет.петстотин и четиринадесет.двеста деветдесет и едно), 
целият с площ от 61 006 (шестдесет и една хиляди и шест) кв.м в размер на 
636 000 (шестстотин тридесет и шест хиляди) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на един кв.м в размер на 10,43 (десет лева и четиридесет 
и три стотинки) лева, без включен ДДС. 

1821-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД 
19014259ВН-001ВН/02.08.2019 г., Общински съвет - Варна реши да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, землище на с. Тополи, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 72709.514.291(седемдесет 
и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и четиринадесет.двеста 
деветдесет и едно), целият с площ от 61 006 (шестдесет и една хиляди и 
шест) кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
7821/16.07.2014 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 636 000 (шестстотин 
тридесет и шест хиляди) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 63 
600 (шестдесет и три хиляди и шестстотин) лева. 

 



Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 

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

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

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

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

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

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

условия; 
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на имота; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 63 600 

(шестдесет и три хиляди и шестстотин) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

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

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

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

 



1822-4. 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, т. 4, 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 писмо от доц. д-р 
Христо Ганчев – управител на “Специализирана болница за активно 
лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД с рег.№ 
Д19000801ВН_002ВН/02.08.2019 г., Общински съвет – Варна увеличава 
капитала на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-
фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД, ЕИК 000090147, с 256 963.67 
/двеста петдесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и три лева и 
шестдесет и седем стотинки/ лева, представляващи стойността на целева 
субсидия за погасяване на задължения на лечебното заведение, отпусната с 
решение № 1581-6/39/24.04.2019 г. на Общински съвет – Варна, чрез 
записване от едноличния собственик на капитала община Варна на нови 
25700 броя дяла с номинална стойност от по 10 /десет/ лева всеки. В 
резултат на извършеното увеличение, капиталът на дружеството е в размер 
на 374000 /триста седемдесет и четири хиляди/ лева, разпределени на 
37400 дяла, всеки с номинална стойност от 10 /десет/ лева.  

За изравняване размера на дяловете до кратни на 10 /десет/ – 
номинална стойност на един дял, съобразно устава на “Специализирана 
болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ 
ЕООД, Община Варна допълнително следва да внесе парична вноска в 
размер на 36.33 /тридесет и шест лева и тридесет и три стотинки/ лева. 

Изменя чл. 5, ал.1, изречение първо от Устава на “Специализирана 
болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ 
ЕООД, който да придобие следния вид: 
„Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 374000 /триста седемдесет 
и четири хиляди/ лева, разпределени на 37400 дяла с номинална стойност 
от по 10 /десет/ лева.  

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на “Специализирана 
болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания 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. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 43 

от заседание, проведено на 13.08.2019 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински 
съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. 

 
    Докл.: Тодор Балабанов– Председател на ОбС 

         
  
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1823-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и 
във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Варна приема отчет на 
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински 
съвет – Варна и неговите комисии за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г., 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 

 
 

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

  



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 43 

от заседание, проведено на 13.08.2019 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

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

 
 
    Докл.: Тодор Балабанов– Председател на ОбС 

      
 
 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1824-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 144, ал. 3 от Търговския 
закон във връзка с чл. 62, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, 
Общински съвет – Варна избира за контрольор на „Диагностично – 
консултативен център „Чайка”” ЕООД, ЕИК 103514755 – доц. Диана 
Станчева Димитрова. 

 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 43 

от заседание, проведено на 13.08.2019 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

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

 
    Докл.: Тодор Балабанов– Председател на ОбС 

        
 
 
 
 
   

  Общински съвет – Варна няма решения.  
 

  
 
 
 
 

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

 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 43 

от заседание, проведено на 13.08.2019 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 
 

   Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
 

  
         

Общински съвет – Варна няма решения.  
 
 
 

 
 

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