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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Междувременно преминаваме към точка първа от дневния ред, 

колеги  „Питания и отговори на питания“. Имате думата да поставите 
своите въпроси. Заповядайте. Уведомявам ви, че кметът всеки момент ще 
дойде в залата. Г-н Златев, имате думата. Не, не, Светлан Златев, 
извинявам се. След това Мартин Златев, след това Христо Атанасов, след 
това Георги Георгиев и следващите заявки ще ги обявя след малко.  

 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Добро утро на всички. Моето питане е към кмета, но гледам, че все 

още не е дошъл. Но така или иначе, съгласно Правилника съм подготвил в 
писмен вид питането, така че ще успее да се запознае, предполагам. И ще 
държа в установения срок да получа съответния отговор. Ще го дам и на 
председателя. Та, питането ми към кмета е по повод подаден сигнал до мен 
от граждани, които живеят на ул. „Д-р Железкова“ 42. Същите 
многократно са подавали сигнали както до районната, така и до 
общинската администрация, като в тези сигнали са визирали незаконна 
дейност, която е упражнявана от фирма под формата на вулканизатор за 
автомобилни гуми, като същата тази фирма е разположила платформа 
директно върху тротоарни площи, която е общинска собственост. А в 
тревните площи е разположила друга платформа за помпене на гуми като 
общата площ е от около 60 кв.м. Сигналите са с дати 26-ти август, 3-ти 
септември и 21-ви септември миналата година. Отговори на така 
подадените сигнали, разбира се, има. И аз ще ги приложа към настоящото 
питане, ведно със снимков материал от площите общинска собственост. 
Какво обаче е притеснителното в отговорите, които са върнати към 
гражданите от администрациите съответните. Смея да твърдя като юрист с 
почти 30 годишен стаж, че между отговорите на двете администрации, 
съответно районна и общинска има противоречие, колизия има, което е 



доста объркващо за гражданите, които не са запознати с нормативната 
уредба на Общински съвет – Варна. А какво имам точно предвид? От 
страна на районната администрация се твърди, че е започната процедура 
по чл. 31, ал. 2 от Наредбата за обществения ред, което ще рече, че на 
обекта никога, по никакъв повод не са издавани разрешения за поставяне, 
още по-малко разрешение за извършване на такъв вид дейност – 
вулканизатор. И с оглед на направената проверка от районната 
администрация се твърди, че същите трябва да бъдат премахнати, а на 
нарушителя трябва да му бъде наложена глоба в размер от 50 до 500 лева. 
От друга страна, общинската администрация уведомява гражданите, че 
собственикът на обекта заплаща обезщетение, съгласно чл. 236 от ЗЗД и 
има необходимата документация. Този отговор предполага поне три 
въпроса. Първо, на какво правно основание се заплаща това обезщетение и 
къде точно се заплаща? Аз съм убеден, че при условие, че има такава 
процедура по 31, т. 2 няма подобно разрешение. Вторият въпрос е 
установена ли е от администрацията точната квадратура, която се заема? 
Незаконно ползвана, разбира се. И предпоставка ли е плащането на тези 
суми да бъдат изискуеми от Община Варна, при условие че се премахне 
обекта и ако те не са били дължими тези средства. Ако и на тези два 
въпроса отговорът е „да“, възниква въпроса налице ли е институционална 
или политическа протекция върху тази фирма, която извършва тази 
незаконна дейност. И не на последно място, значи ли това, че всеки един 
гражданин може да постави каквото си пожелае върху терени общинска 
частна или публична собственост каквото си пожелае, пък очевидно, 
съобразно снимковия материал отговорът е еднозначен. Съответно може.  

Г-н кмет, в продължение вече на повече от шест години, видно за 
всички варненци, е че на територията на Община Варна изникват като 
гъбки преместваеми обекти, извършващи не само търговска дейност. Това 
е видимо с просто око. И с оглед тази моя констатация аз задавам следния 
въпрос: Ще бъде ли премахнат този незаконен обект на ул. „Д-р 
Железкова“ 42 и кога? Другият ми въпрос: Ще бъдат ли премахнати 
всички незаконни търговски обекти, които са разположени на територия 
общинска собственост, разбира се, защото има и такива върху частна 
собственост разположени. И за да не кажат някои мои опоненти, че не 
предлагам решение аз съм готов да направя едно предложение, а то е: да 
бъде създадена комисия в състав от трима общински съветници и двама 
души, представители на общинската администрация, които да обследват не 
само документално, но и ситуативно състоянието на тези търговски 
обекти, като обхвата на проверката следва обаче да разграничи законните 
поставени такива с издадено разрешение за поставяне, съответно 
извършване на дейност от тези, които са поставени и извършват дейност, 
но не по надлежния ред и тази комисия да излезе с доклад пред сесия на 
общинския съвет, която да е със срок не по-дълъг от три месеца. Благодаря 



ви за вниманието. Прилагам снимковия материал, както и… както и 
отговорите на общинската, съответно на районните администрации. 
Заповядайте.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Златев. Аз предлагам това предложение, което 

направихте … 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Може да е в точка „Разни“, може да е където се прецени. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Комисията по туризъм, примерно да се събере тази или следващата в 

началото седмица и да избере състава на тази работна група, ако нямате 
готовност днес да бъде, тъй като няма такава точка в дневния ред. 

 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Да, да.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Ще отправя, ще изпратя питането в писмения вид към 

администрацията. Г-н Мартин Златев, заповядайте. Само, колеги, предвид 
тежкия дневен ред, който имаме, моля да спазваме процедурата в рамките 
на три минути, две питания. Заповядайте, г-н Златев. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Благодаря Ви, г-н председател. Този път, мисля че ще се справя в 

рамките на три минути. Имам два въпроса, г-н Портних. И двата ми 
въпроса са свързани от далечната 2013 г. Първият въпрос е, първия…през 
месец май 2013 г. е обявена открита процедура за избор на изпълнител по 
обществена поръчка за изработване на подробни устройствени планове по 
пет обособени позиции, а именно – изработване на ПУП-ПРЗ на местност 
„Вилите“, изработване на ПУП-ПРЗ на 15-ти микрорайон, находящ се в гр. 
Варна, на 16-ти микрорайон юг, на 27-ми микрорайон в „Аспарухов“о и на 
28-ми микрорайон в „Аспарухово“. След обявяването на поръчката не се 
явяват фирми и същата следващата година отново е обявена, на която се 
явяват фирми, печелят поръчката, обявени са, предават си материалите 
ПУП-овете в община Варна, след което те преминават по целия път, по 
процедурите, които са необходими, за да могат да бъдат обявени, но все 
още не са. Въпросът ми е: Има ли движение по процедурата за изработване 
на плановете по тази обществена поръчка, предвид изтеклите срокове и 
кога да очакваме готовите ПУП-ПРЗ по съответните позиции и кога ще 



бъдат обявени по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ в „Държавен вестник“? 
Срокът е бил 48 месеца. Това е първият ми въпрос.  

И вторият ми въпрос е: Г-н кмет, през октомври 2013 г. Вие сте 
подписали договор с Европейската банка за възстановяване и развитие, в 
който са предоставени 350 хил. евро безвъзмездна помощ, от които 100 
хил. евро за изработване на договора за интегриран градски транспорт, без 
който не може да стане каквото и да е – доставка на автобуси, 150 хил. 
евро за изработване на стратегия за паркиране и синя зона. И още 100 хил. 
евро за нова транспортна схема. Подчертавам – безвъзмездно. В средата на 
2014 г. е избрана фирмата „Мод Магдоналд“ за изготвянето на анализ и 
варианти за нова транспортна схема. Същата е изработила проекта за нова 
транспортна схема и от началото на 2015 г. по общо мнение се намира в 
община Варна, тази нова транспортна схема. През годините от тогава до 
днес по въпроса са поставени шест питания от общински съветници на 
различни сесии и комисии. Вие сте отговорили веднъж, едва ли че не е 
това през 2015 г….през 2019 г., че едва ли не на следващо заседание новата 
транспортна схема ще бъде факт и ние ще я приемаме. А знаем, че 
транспортната схема е едно от условията за така да кажа за 
съществуването на градски транспорт, който щяхме да обсъждаме на 
комисия, но така или иначе тя не се състоя. Причините ще ги уточняваме 
на следващата комисия, която ще се прави извънредна. Това е друг въпрос 
– кой кого е излъгал. Имате и многократни изказвания в медиите, че след 
завършването на мега проекта бул. „Васил Левски“ тази схема ще бъде 
реализирана и така чак до днес. Та, въпросът ми е: Кога ще внесете в 
общински съвет предложение за разглеждане на новата транспортна схема 
на град Варна? Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Златев. Г-н Атанасов, имате думата. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, 

заместник-кметове, районни кметове. Въпросът ми е следният: По силата 
на чл. 31 от Закона за политическите партии, общината предоставя за 
ползване под наем общински имоти на определени политически партии за 
осъществяване на тяхната дейност. От това право могат да се възползват 
партии, които имат парламентарни групи в Народното събрание или 
достатъчно народни представители за образуване на парламентарна група. 
На базата на това, 2017 г. има входирано писмо от 13.04.2017 г. със същия 
въпрос. Той се конкретизира, обаче за един имот във Варна на бул. „Княз 
Борис I“ № 46. Сега има още и едно питане, от друга политическа партия 
по същия повод. Доколкото съм запознат, има и становище на Сметната 
палата. Въпросът ми е следният: Кои партии и от кога ползват 



помещенията в разрез с чл. 31 от Закона за политическите партии и какви 
мерки са предприети това да не бъде в нарушение на цитирания член? 
Моля, сега да ми бъде отговорено. Мисля че кореспонденцията я има при 
Вас и може да ми отговорите веднага на този въпрос, в противен случай - 
до следващата сесия или писмено. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-н Георгиев, заповядайте. След това г-н Боев. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, първият въпрос, който искам да задам е свързан с начина, до 

който потребителите в интернет достигат до Общински съвет – Варна. В 
момента домейнът на общинския съвет е на английски и за да достигнеш 
до всичко, което се прави тук се изписва varnacouncil.bg  на латиница и не 
само на латиница, а и на английски. Първият ми въпрос е: Г-н кмете, ще се 
ангажирате ли домейнът на общинския съвет да бъде изписан на кирилица, 
както си му е редът?  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…………не е на кирилица доста отдавна…. /от залата, н.р./ 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Значи, не е активен, не е активен този домейн. Ако изпишете 

Общински съвет – Варна на български в момента няма никакво достигане. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще Ви подадат веднага информация как е на кирилица, как се 

изписва. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ  
Чудесно, ще се радвам. Ами, значи Общински съвет – Варна.бг не е 

активен домейн. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не, малко по-различно е изписването. Ще Ви подадат 

информация сега, веднага. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ  
Ще се радвам, ако е на кирилица и ако има възможност все пак да 

уважаваме азбуката и езика си. Така, вторият…вторият ми въпрос е 
свързан с най-стария балетен конкурс, който е на път Варна да загуби и 
това е недопустимо. Това е една традиция, която се провежда от 1964 г. и е 
недопустимо да загубим нещо от такъв мащаб и от такъв престиж за града. 



В тази връзка: Ще допусне ли Община Варна да не бъде проведен най-
старият балетен конкурс в света? И би ли заменила финансирането за 
медии с финансиране на култура? След няколко точки ще стигнем до 
хиляди левове, които ще бъдат разпределени в друга посока, а в същото 
време, направо не мога да си обясня как е възможно общината да остави с 
лека ръка да бъде загубен най-стария конкурс, най-стария балетен конкурс 
в света. Просто трябва да се направи всичко възможно, да бъдат впрегнати 
всички лостове и механизми на общината, за да бъде спасено това 
културно достижение. Ще се радвам да бъдат предприети всички мерки. 
Следващият въпрос е свързан с ремонта на у-ще „Димчо Дебелянов“. 
Всички видяхте как в рамките на не повече от три месеца от пускането му 
в експлоатация покривът в момента е разкрит и продължава да се пълни с 
вода, влага и всичко, което създава условия той да не бъде дългосрочно 
ползван, а още повече ефективно. Затова, искам да попитам: Наложи ли се 
ремонт на покрива на „Димчо Дебелянов“ само три месеца след 
откриването му? И кое гарантира, че ремонтът ще бъде ефективен при 
положение, че покривът е разкрит по време на дъждовете и снеговете, 
които всички видяхме миналата седмица направиха така, че той вече да не 
е толкова ефективен. Как, как ще говорим за гаранционно обслужване при 
положение, че ако обърнете внимание покривът и в момента продължава 
да бъде разкрит и честно казано този европейски проект подобри рекорда 
по-бързо дефектиране на у-ще „Васил Левски“, което пак изкара две 
години и беше затворено, а тук става въпрос за едни бързи три месеца. 
Така че, благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. По първият въпрос ще получите информация веднага 

от колегите. Г-н Боев, имате думата. След това  г-н Влаев. 
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми господин председател, господин кмете, колеги, 

съграждани. Настоящото ми питане е въз основа на постъпили до мен, в 
качеството ми на съветник, сигнали от наши съграждани, живущи в района 
на кв. „Траката“. В горната част на улица „13-та“, сега с наименование 
„Любен Дилов“, това е улицата, която започва веднага след 
бензиностанция Еко, срещу резиденция „Евксиноград“. Готов съм да дам и 
точните джипиес координати на администрацията. Преминавайки през 
имоти с планоснимачни номера 6918 и 6919 от самосвали се извършват 
масово курсове, с които нерегламентирано се изхвърлят тонове строителни 
отпадъци, като по този начин частта на така нареченото „Фатрико дере“, 
намираща се под гореописаните имоти се е превърнала в на практика 
огромно, нерегламентирано сметище. Последният оглед, който направих 
на въпросното място беше през изминалия уикенд. В тази връзка, питането 



ми към администрацията е, дали е информирана за този безспорно наболял 
проблем за голяма част от нашите съграждани, тъй като живущите ми 
казаха, че са се обърнали и към служители на Пето районно, така и към 
служители на администрацията на Община Варна. И ако това е така, какви 
мерки ще бъдат взети, за да не се допусне застрашаването на имота и 
здравето на живущите в гореописания квартал наши съграждани? 
Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Влаев, имате думата. 
 
Руслан ВЛАЕВ 
Уважаеми г-н Портних, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, 

господа заместник кметове, районни кметове. Темата на моето питане е 
продиктувана-о от липсата на регламент, уреждащ рекламната дейност в 
града ни. Абсурдно е, че този вид стопанска дейност е парализирана, 
поради бездействието на администрацията и по-точно основание заповед 
на кмета на Община Варна от 24.06.2016 г., в която пише, цитирам: 
„Временно да се преустанови приемането на заявления за извършване на 
административна услуга 9060 – издаване на разрешение за поставяне на 
рекламно-информационни елементи за срок до приемане и утвърждаване 
на нова наредба“. Днес сме 11.02.2020 г. и все още нова наредба за 
рекламната дейност, приета от общинския съвет няма. Това означава, че 
рекламната дейност, в това число и рекламният пазар работят на тъмно, в 
неконкурентно способна среда. Нито един рекламно-информационен 
елемент към настоящият момент няма валидно издадено разрешение, а за 
нови не се приемат заявления. Създава се монополно положение на 
рекламния пазар и неравнопоставеност на различните търговски субекти. 
И тази дисфукция на пазарната икономика е в резултат от липсата на 
нормативно утвърден регламент от общинския съвет и Община Варна. И 
тук въпросът ми е: Кога и какви мерки ще бъдат предприети, за да се 
сложи край на това административно безвремие и ще стартират 
процедурите, касаещи разрешителния режим относно рекламите?  

И в заключение, предвид факта, че след часове ни предстои да 
разгледаме и  обсъдим бюджет 2020 г., бих желал да кажа, че част от 
проблема с намаляващи неданъчни приходи е следствие бездействието 
относно администрирането на рекламната дейност и преместваемите 
обекти на територията на града ни. Благодаря за вниманието.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Влаев. Г-н Костадинов, имате думата, което на 

практика е последната заявка за питане. 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н председател, колеги, драги съграждани. Аз имам един-единствен 

въпрос, който всъщност зададох на предишната сесия на 27-ми декември и 
тъй като не съм получил отговор на него, сега ще се наложи да го задам 
отново. Искам да кажа само, че на тези въпроси, които зададох предния 
път ми беше отговорено днес – сега, сутринта, като -изходящото писмо е 
от 10-ти февруари, тоест вчера. На всичкото отгоре отговорите не са 
подписани от кмета на Общината, а са подписани от г-н Пейчев, който 
явно тогава е замествал. Което не е изненада между другото. Такава е 
практиката. Просто го споменавам за протокола, за да стане ясно, че 
всъщност това, което правим ние в момента е една формална процедура. 
Задаваме въпроси, на които отговор не получаваме. Получаваме 
евентуално след около месец, месец и половина, два. Като освен това не 
получаваме отговори на всички въпроси, а тези, които получаваме са 
изключително схематични и безсъдържателни. Защото на въпросите, които 
аз съм задал, тук отговори няма. Тук има цитиране на документи, на 
закони, които и аз много добре знам. Но решение на въпросите, които аз 
съм поставил – ня-ма. Има един въпрос, на който въобще не беше 
отговорено и затова сега ще го задам. Въпросът е: Защо се провали 
подписването на договор за сътрудничество с Община Хайфа? И верен ли 
е излезлият по медиите материал за предизвикан от кмета на Варна 
непристоен, пиянски скандал с последващи действия, които уронват 
авторитета и престижа на Община Варна и на България, като цяло. Този 
въпрос ще бъде задаван на всяка сесия, докато не получа отговор. Защото 
този отговор не се дължи на мен, а се дължи на варненските граждани и се 
изисква също така от закона, който обаче, както виждаме в момента, 
нашата община, в лицето на кмета някак си елегантно заобикаля. 
Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Заповядайте, г-н Балачев. След това г-жа Николова. 

Заповядайте, г-н Балачев. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми колеги, няколко пъти казвам и на предходната сесия ви 

казах, че трибуната на общинския съвет не е място за лични нападки, не е 
място за… бих казал за разчистване на лични предизборни, следизборни и 
каквито и да е било сметки. Тук е място, където нашите съграждани 
очакват от нас позитивни решения относно развитието на града. И аз най-
насетне апелирам към всички общински съветници да не… да проявим 
някаква търпимост към подобен род изказвания. Такива изказвания могат 
да се правят на стотина души пред общината. Такива изказвания могат да 
се правят на партийни събрания, нали, да активираме някаква маса и т.н. 



Но трибуната на общински съвет има друго значение. Общинският съвет 
има други права и задължения. Нека да не обръщаме сесиите в 
предизборни, следизборни и каквито и да е било кампании. Иначе, в 
противен случай ще стане така – един ще пита за едно, аз бих питал 
например за много неща: бих питал за субсидии, бих питал за къщи, бих 
питал и какво ще се получи тогава? Ще се получи тогава едно, как да кажа, 
едно махленско сборище, а не общински съвет, който трябва да решава 
още повече, че днес имаме изключително важна задача. Имаме задачата да 
разгледаме още веднъж, след като месец наред повечето общински 
съветници активно участваха в комисиите по различните ресорни комисии. 
Пет часа и половина дебатирахме на комисията по финанси. И имаме 
задача да гласуваме бюджета, за да стартира в края на краищата, градът да 
се чувства обезпечен с решението на приемането на бюджета и да 
стартират всички програми – и по образование, и по здравеопазване, и 
социални дейности и т.н. Те чакат в момента нашето решение. Ние се 
занимаваме с това кой кога получил отговора, кой е доволен, кой не е 
доволен. Аз съм против и апелирам към всички колеги да проявим 
нетърпимост към подобен род  лични нападки, независимо от кого и срещу 
кого са те. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-жо Николова, имате думата.  
 
Стела НИКОЛОВА 
Здравейте, уважаеми колеги, администрацията. Добър ден. Бих 

искала да попитам, тъй като граждани ми сигнализираха, дали се 
предвижда някакъв ремонт на тротоарите около синята зона, която се 
намира в района на Музикалното училище. Там ситуацията с пешеходната 
инфраструктура е отчайващо. Бих насочила вниманието на общинска 
администрация, тъй като това е все пак синя зона и центъра на града, нека 
да се обърне внимание на този район, защото той е лицето ни пред 
туристите.  

Другото, което желая да задам като въпрос е, че от медиите 
научихме, че Библиотеката ще започне да се строи, но ще бъде построена 
на етапи. На колко етапа и за какъв период от време се предвижда да се 
извърши този строеж, защото все пак той се намира в центъра на Варна? 
Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-жо Николова. С Вашите въпроси бяха изчерпани 

питанията на общинските съветници към кмета и общинската 
администрация. Г-н кмете, имате думата. В тази точка, само съветници, 
много добре знаете. Заповядайте.  



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

съветници, уважаеми съграждани. Ще се опитам да бъда кратък, тъй като 
наистина днес сесията е от особено значение, а именно трябва да се приеме 
бюджета на града, който беше гледан от колегите общински съветници на 
редица комисии в предходните седмици. Вярвам че…, то идеален бюджет 
сигурно няма, но че този бюджет всъщност гарантира стабилност и 
развитие на града през 2020 година и е една добра основа всъщност за 
развитието на Варна, която надявам се, че общинският съвет ще подкрепи 
в хода на днешната сесия.  

Сега, общо-взето по темата с изказването на г-н Златев и на г-н 
Влаев – да, така е. Знаете, че предвид  нежеланието ни да се появяват 
нерегламентирано всякакъв вид преместваеми обекти в обхвата на целия 
град – нестандартизирани, неестетизирани, каквото сме били свидетели 
нали в годините, от няколко години всъщност съм забранил, доколкото 
това е възможно, издаването на разрешения за нови такива. Ясно е, че 
цялата схема трябва да бъде преразгледана, тъй като знаете, че голяма част 
от тези обекти са наследени с десетилетия назад и всъщност те въобще не 
касаят нито този, нито предходни мандат на съвета. И в този смисъл 
приветствам изцяло създаването на комисия, която съвместно с 
администрацията да направи и да ни представи на всички нас преглед на 
завареното положение, такова каквото е било и да се опитаме заедно да 
създадем съответните правила с промяна в наредбата. Същото касае в 
действителност и рекламните елементи и тук няма как да говорим за 
влияние на пазара или каквото и да било друго. Тук простичък е 
механизмът. Знаете, че в града има повече рекламни елементи, визирам 
табели, билбордове и каквото се сетим друго отколкото е нормално. 
Включително, една огромна част от тях назад във времето, нали, са 
издавани едни разрешения, които към днешна дата включително не 
съответстват на нормативите: отстояния от кръстовища, клас на пътищата, 
на които се намират и т.н и т.н. В случая, факт е, че сме спрели този процес 
на безотговорно изникване на подобни елементи нови, които да 
дозагрозяват в моите очи поне градската среда, включително знаете, че по 
основните пътни артерии, където правихме ремонти в последните години, 
в голяма степен сме се опитвали да премахнем незаконно, да го кажем, 
съществуващите билбордове и т.н. други рекламни материали. Друг е 
въпросът, разбира се, че трябва да се пипне наредбата с оглед всъщност 
тази дейност да бъде регламентирана, да се ревизират включително, и аз 
съм съгласен нали, че то трябва да се случи в същия ред, както с 
преместваемите обекти. Да се ревизират включително и условията за 
издаване на подобни разрешения, защото знаете, че града е масово облепен 
от табели и харчим отгоре на всичкото ежегодно не малко средства за 
отстраняването на незаконни такива основно по протежението на 



булевардите. И аз лично ще продължа да подкрепям тезата, че в крайна 
сметка, да, реклама трябва да има, но тя не може да е за сметка на 
естетичния вид на Варна, така че трябва да намерим баланса в тази посока. 

 По отношение на ПУП-овете – въпросът на г-н Златев. В 
действителност, да, така е. Имаме изготвени такива, както от резултат, 
нали от възлаганията на общината, така и частни такива инициативи, които 
ще предоставя за разглеждане, защото те много добре илюстрират как се е 
случило всъщност застрояването, което се случва в момента в различни 
райони на града. Визирам, ако щете и „Кайсиева градина“, защото се 
коментираше, нали, активно и ред, ред други райони, за да видим всички 
всъщност как с приемането на подобни ПУП-ове назад във времето, което 
не касае администрацията, която в момента е в нейния мандат, са 
допуснати именно тези строителства, които се случват в момента и които 
широката общественост счита, че се случват, защото някой разрешава 
нещо днес, което не е така. Това са 16 ПУП-а, ако не се лъжа, които сме 
спрели, не сме процедирали именно поради тази причина, защото всеки 
един от тях на практика предполага ново строителство в различните 
микрорайони на града ни. Ще спра до тук, защото искам това да е 
графично показано, за да стане ясно на всеки, че това е бил механизмът, с 
който строителството се случва в момента, там, където то се случва. И ето 
го общинският съвет в крайна сметка одобряването или не на тези ПУП-
ове минава с решение на общинския съвет, но нека не само съветниците, а 
всеки един гражданин да види, нали, как се е стигнало до ситуацията днес. 
И че днешната ситуация няма абсолютно нищо общо с решения, които са 
вземани в този или предходния мандат на общинския съвет. Така че, това е 
важна тема.  

Транспортната схема - безусловно също важен въпрос, защото 
знаете, че факт е: да, със средства от Европейската банка беше избран 
консултант по техните правила, тъй като те предоставиха средствата, 
имаха изготвено предложение във връзка с изграждането на булевард 
„Левски“, което наистина е най-мащабното пътно съоръжение в 
последните години, което преразпределя във висока степен трафика в 
града. Задържахме разглеждането на новата транспортна схема с оглед да 
видим какво влияние ще има булевардът върху движението във Варна, 
както в активния сезон, така и в неактивния сезон, така че смятам, че 
наистина му е дошло времето вече след като сме натрупали, ако щете и 
статистически опит, така да го кажа, да започнем да разглеждаме и този 
документ, така че ще го внеса наистина, така или иначе за разглеждане в 
транспортната комисия.  

На г-н Костадинов съм му отговорил писмено. Съм! Ами, добре, не 
искам в диалогов режим, защото видно е нали, че тази трибуна се използва 
за предизборни, следизборни и отново предизборни цели. Аз считам, че, 



нали, в крайна сметка има отговори, които се дължат на база на документи 
и които не сме чули. В случая, аз съм Ви отговорил.  

Така, за г-жа Николова да кажа само, че нашият ангажимент в 
действителност е средствата, които се генерират от синята зона да бъдат 
използвани наистина изцяло за оправяне на тротоарните настилки, така че 
сега и с разширението на зоната се надявам, че ще имаме повече 
възможности, така както и започнахме в действителност в район „Одесос“ 
да оправяме настилките. Друг е въпросът, че в конкретния случай около 
Музикалното, там от едната страна виждате, че  тротоарът от едната страна 
е уреден да го кажем, от другата страна има огромни дървета, които са на 
практика завладели цялата ширина на тротоара, което ще ни е трудно да 
обезпечим, нали, каквото и да направи нормалната проходимост, но това 
не означава, че няма да продължим с тези усилия, напротив. Моля? Ами, 
тук вече е проблем, защото знаете, че има дебати в тази посока, нали, да не 
си говорим през микрофона, но в крайна сметка тези коренни системи на 
тези дървета също не знам дали могат да се режат току-тъй безотговорно. 
Така че, принципният ми отговор е „да“. Всички средства от синята зона 
ще бъдат насочвани към оправяне на тротоарните настилки с оглед 
осигуряването, виждате, че сваляме колите от тротоарите, осигуряването 
на нормални условия за пешеходците, за възрастните хора, майките с 
количките и т.н.  

Ще спра до тук, защото сесията наистина ще е дълга и изключително 
важна, защото предстои разглеждането на бюджета. Надявам се още 
веднъж, че съвета ще подходи отговорно и ще подкрепи един бюджет, 
който наистина дава една добра основа за развитие и за надграждане на 
Варна през 2020 г. Така че, благодаря и пожелавам успешна работа на 
всички колеги от общинския съвет. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, точката е изчерпана.  
Преминаваме към точка номер две: Предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство”. Г-жо Боева, имате думата. 
 
 
 

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 
№ 4 

от заседание, проведено на 11.02.2020 г.   
по точка  втора от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Собственост и стопанство” относно: 

(1) – приемане на „Стратегия за управление на общинската 
собственост за периода 2019 г. – 2023 г.” 

(2) – приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост през 2020 г.”. 

(3) – даване на съгласие за продажба на  материални активи – 
собственост на „Градски транспорт“ ЕАД.  

(4) – увеличаване на капитала на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов 
– Варна” ЕООД и промяна на Устава на дружеството.  

(5) – даване на съгласие за сключване Договор за съвместна дейност 
между „Специализирана болница по очни болести за активно лечение 
Варна“ ЕООД и „Амбулатория медицински център за специализирана  
медицинска помощ очен медицински център Варна“ ЕООД. 

(6) – даване на съгласие за сключване договор за наем на помещения 
между „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” 
ЕООД и Сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в 
обществена полза „Живот без алкохол“. 

(7) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7, 
в полза на Център за специална образователна подкрепа – Варна. 

(8) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 41,43 в полза 
на Агенция за социално подпомагане. 

(9) – отмяна на решение № 877-13-1 (15)/20.02.2013 г., прекратяване 
действието на договор сключен между Община Варна и Център за 
обществена подкрепа и вземане на решение за предоставяне безвъзмездно 
за управление имоти, находящи се в: гр. Варна, ул. „Георги Раковски“ № 
62, гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 90. 

(10) – вземане на решение за провеждане на процедура по 
придобиване безвъзмездно в собственост на Община Варна на недвижим 



имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, район 
„Аспарухово“, ул. „Народни будители“ №1. 

(11) – вземане на решение за продължаване на срока на действие на 
Договор с рег. № Д12001480ВН/05.12.2012 г. за безвъзмездно управление 
между Община Варна и „Агенция за социално подпомагане“ и одобряване 
на допълнително споразумение към договора. 

(12) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ , одобряване 
на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг 
за продажба на движими вещи – леки автомобили, собственост на Община 
Варна. 

(13) – приемане „Ред и условия за провеждане на конкурс по 
документи за избор на оценители на имоти и вещи – общинска 
собственост, отговарящи на изискванията на Закона за независимите 
оценители“. 

(14) – допълване на решение № 1704-2(41)/27.06.2019 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(15) – допълване на решение № 1703-2(41)/27.06.2019 г. на 
Общински съвет – Варна. 

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

        
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
86-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 8 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20000976ВН/16.01.2020 г., Общински съвет – Варна приема 
„Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 
г. – 2023 г.“, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
 
 
87-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20000975ВН/16.01.2020 г., Общински съвет – Варна приема 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост през 2020 г.“, съгласно приложение към настоящото 
решение. 



88-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества и във връзка с писмо от инж. Злати 
Златев – изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД – Варна с 
рег. № ОС19000586ВН/17.09.2019 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за продажба на материални активи – собственост на „Градски 
транспорт“ ЕАД, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
 
 
 
 
89-2. 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, чл.147, 
ал.2, чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 100, ал.1, ал.2, т.1, т.2 и 
т.4, ал.4 и ал.7 от Закона за лечебните заведения, чл. 8, ал. 1, т. 4 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
писмо с рег.№ ОС19000517ВН/14.08.2019 г. от управителя на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД, Общински съвет – 
Варна увеличава капитала на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър 
Стаматов - Варна“ ЕООД, ЕИК 000090065, със сумата от 1 086 000  
/един милион осемдесет и шест хиляди/ лева, представляващи целево 
финансиране за придобиване на дълготрайни материални активи; 
основен ремонт на лечебното заведение и финансовото му оздравяване, 
отпуснати с решения № 537-2/14/20.12.2016 г., № 1067-4/26/31.01.2018 г., 
№ 1109-2/28/21.03.2018 г. и № 1214-5/29/03.04.2018 г. на Общински съвет 
– Варна, чрез записване от едноличния собственик на капитала Община 
Варна на нови 10 086 /десет хиляди осемдесет и шест/ броя дяла с 
номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки. В резултат на 
извършеното увеличение, капиталът на дружеството е в размер на  1 381 
000  /един милион триста осемдесет и една хиляди/ лева, разпределени в 
13 810 /тринадесет хиляди осемстотин и десет/ дяла, всеки с номинална 
стойност от по 100 /сто/ лева.  

Изменя чл. 5 от Устава на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър 
Стаматов -  Варна“ ЕООД, както следва: 

„Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 1 381 000 /един 
милион триста осемдесет и една хиляди/ лева, разпределени в 13 810 



/тринадесет хиляди осемстотин и десет/ дяла с номинална стойност от по 
100 /сто/ лева всеки един от тях. 

Капиталът на дружеството е формиран както следва: 
- Капиталът в размер до 295 000 лв. е записан по балансовата 

стойност на всички дълготрайни активи на имуществото, въз основа на 
което се образува по реда на чл.38, ал.2 от ЗЛЗ, като Дружеството се 
явява правоприемник и наследява активите и пасивите по баланса на 
Акушеро – гинекологична болница – Варна; 

- Капиталът в размер на 1 086 000 лв. представлява предоставено от 
Община Варна в полза на дружеството целево финансиране на основание 
чл.100, ал.1 и ал.2, т.1, 2 и 4 от ЗЛЗ за придобиване на дълготрайни 
материални активи; основен ремонт на лечебното заведение и 
финансовото му оздравяване.“ 

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - 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.  
 
 
 
 
 

90-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 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, чл.18, б.“б“ от Устава на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение Варна“ 
ЕООД  и във връзка с писма от проф. д-р Христина Групчева – управител 
на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение Варна“ 
ЕООД с рег. № РД19024387ВН/27.12.2019 г. и рег. № 
ОС19000773ВН/27.12.2019 г., Общински съвет – Варна, в качеството си на 
упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение Варна“ 
ЕООД, ЕИК 000091879 дава съгласие дружеството да сключи Договор за 
съвместна дейност с „Амбулатория медицински център за 
специализирана  медицинска помощ очен медицински център Варна“ 
ЕООД, ЕИК 201395424, с предмет на договора: извършване на съвместна 
медицинска дейност, с цел по – пълно задоволяване на нуждите на 
пациентите от Община Варна от висококачествена очна медицинска 



помощ, и одобрява текст на Договор за съвместна дейност, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
 
 
 
91-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 1 и ал. 2 от 
Търговския закон, чл. 5, чл. 6 и чл. 17А от Наредбата за реда за 
упражняване правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, във връзка с предложение с рег. № 
РД19019744ВН/21.10.2019 г. на управителя на „Диагностично-
консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002218ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие на 
„Диагностично-консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ 
ЕООД, представлявано от д-р Иван Иванов - управител, ЕИК: 000090026, 
да сключи със Сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в 
обществена полза „Живот без алкохол“, ЕИК: 176063098, за целите на 
разкрития „Център за рехабилитация и интеграция“, договор за наем на 
помещения разположени в сградата на бул. „Съборни“ № 40, II корпус, II 
етаж, включени в капитала на търговското дружество. Помещенията 
представляват: лекарски кабинет 206А, с площ 14,10 (четиринадесет цяло и 
десет стотни) кв.м при граници: вътрешен коридор, вътрешен двор, 
кабинет 207А и кабинет 205А, заедно с 7,33 (седем цяло и тридесет и три 
стотни) кв.м от частите за общо ползване като: санитарен възел, чакалня и 
др. Определя за срок на договора до 13.03.2022 г., при месечна наемна 
цена, изчислена по реда на чл. 10 от Методиката 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.  

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Диагностично-
консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД сключването 
на договор за наем със Сдружение с нестопанска цел за извършване на 
дейност в обществена полза „Живот без алкохол“, както и всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
 
 
 



92-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002162ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на Център за специална образователна 
подкрепа – Варна, представляван от Офелия Юлиян Николова, с адрес на 
управление: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 113, част от сграда, находяща се 
в гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7, с идентификатор 10135.3513.148.6 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.сто 
четиридесет и осем.шест), предмет на Акт за общинска собственост № 
9980/25.09.2018 г., а именно: първи, втори и подземен етаж от същата във 
връзка с преместване на учебния процес от сграда на бул. „Сливница“ 
№113 в настоящата, за срок от 5 (пет) години.  

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

На основание чл. 60, ал 1 от Административно – процесуалния 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда с оглед своевременно преместване 
на наличното оборудване във връзка с участие в проектно предложение.  

 
 
 
 
93-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, по реда на  чл. 15, ал. 3 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД19021436ВН-
003ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно за 
управление на „Агенция за социално подпомагане“, ЕИК 121015056, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Триадица“ № 2, 
представлявана от Ивайло Цветанов Иванов – изпълнителен директор за 
нуждите на Дирекция „Социално подпомагане – Варна“ – недвижим имот 
– частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 
41,43, представляваш помещения, разположени в партера на седеметажен 
жилищен блок, заемащи част от „секция 41“, със застроена площ от 147,86 
(сто четиридесет и седем цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м и част от 
секция „43“, със застроена площ от 96,25 (деветдесет и шест цяло и 



двадесет и пет стотни) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост 
№35/07.01.1997 г., за срок от 10 (десет) години. 

Всички разходи, свързани с ползването на имота се заплащат от 
ползвателя – ел. енергия, вода, данък (съгласно чл. 11, ал. 5 от ЗМДТ), 
такса битови отпадъци, застраховка и текуща поддръжка. 

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

 
 
 
 
94-2. 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. № РД20002165ВН/30.01.2020 г. , Общински съвет – 
Варна отменя свое решение № 877-13-1(15)/20.02.2013 г. поради закриване 
на второстепенния разпоредител и дава съгласие за прекратяване 
действието на договор с рег. №Д13000346ВН/20.03.2013 г. сключен между 
Община Варна и Център за обществена подкрепа, за безвъзмездно 
ползване на имот - общинска собственост, находящ се в гр. Варна , ул. 
„Георги Раковски“ № 62, 13-ти п.р, кв. 508, УПИ I „за жил. строителство, 
магазини, подз. гаражи и спортна площадка“, представляващ сграда със 
застроена площ от 186,10 (сто осемдесет и шест цяло и десет стотни) кв.м, 
предмет на Акт за общинска собственост № 3744/22.03.2006 г., а именно: 
полуподземен етаж със застроена площ от 147,57 (сто четиридесет и седем 
цяло и петдесет и седем стотни) кв.м, първи етаж със застроена площ от 
186,10 (сто осемдесет и шест цяло и десет стотни) кв.м и втори етаж със 
застроена площ от 204,26 ( двеста и четири цяло и двадесет и шест стотни) 
кв.м. 

94-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, по реда на чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002165ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна, предоставя за срок 
от 5 (пет) години за безвъзмездно за управление на второстепенен 
разпоредител с бюджет Комплекс за социални услуги за деца и 
семейства, ЕИК 0000934421607, недвижими имоти общинска собственост, 
находящи се в: 

- гр. Варна , ул. „Георги Раковски“ № 62, 13-ти п.р, кв. 508, УПИ I 
„за жил. строителство, магазини, подз. гаражи и спортна площадка“, 
представляващ сграда със застроена площ от 186,10 (сто осемдесет и шест 
цяло и десет стотни) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 



3744/22.03.2006 г., а именно: полуподземен етаж със застроена площ от 
147,57 (сто четиридесет и седем цяло и петдесет и седем стотни) кв.м, 
първи етаж, със застроена площ от 186,10(сто осемдесет и шест цяло и 
десет стотни) кв.м и втори етаж със застроена площ от 204,26 ( двеста и 
четири цяло и двадесет и шест стотни) кв.м; 

- гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 90, представляващ сграда с 
идентификатор 10135.2558.90.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и осем.деветдесет.две) със застроена площ от 
123 (сто двадесет и три) кв.м, предмет на Акт за публична общинска 
собственост № 6577/26.08.2011 г. 

Поддържането, ремонтите, такса битови отпадъци за предоставените 
недвижими имоти се извършва от лицето, на което му е предоставен за 
управление, като необходимите средства се предвиждат ежегодно по 
бюджета му. 

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

 
 
 
 
 

95-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, съгласно чл. 8, ал .1 от Закона 
за общинската собственост, чл. 54, ал. 1 от Закона за държавната 
собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002223ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна реши да  се проведе 
процедура по придобиване безвъзмездно в собственост на Община Варна 
на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, 
район „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 1, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5502.139 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и две.сто тридесет и девет) по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със заповед № РД-
18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК с площ от 4 772 (четири хиляди 
седемстотин седемдесет и два) кв.м и сграда – Народно читалище 
„Просвета 1927“ с идентификатор 10135.5502.139.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.сто тридесет и девет.едно), със 
застроена площ от 1083 (хиляда осемдесет и три) кв.м, масивна двуетажна 
сграда, състояща се от една зала, десет стаи, една канцелария и сервизни 
помещения, предназначение: Сграда за култура и изкуство. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за 
държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за 



държавната собственост, за безвъзмездно придобиване в собственост на 
недвижимия имот в полза на Община Варна, както и осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 

 
 
 
 

96-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, по реда на чл. 15, ал. 3, вр. чл. 21 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002224ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява проект на 
Допълнително споразумение за удължаване срока на Договор с рег. № 
Д12001480ВН/05.12.2012 г. за безвъзмездно управление между Община 
Варна и „Агенция за социално подпомагане“ до 31.12.2025 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

Всички разходи, свързани с ползването на имота се заплащат от 
ползвателя – ел. енергия, вода, данък (съгласно чл. 11, ал. 5 от ЗМДТ), 
такса битови отпадъци, застраховка и текуща поддръжка 

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

 
 
 

 
97-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20002168ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва 
Раздел VIII „ Недвижими имоти – частна общинска собственост, за които в 
Община Варна ще се проведе процедура по продажба по реда на чл. 35, ал. 
1 от ЗОС и НРПУРОИ – публичен търг или публично оповестен конкурс“: 
със следните движими вещи: 

1. Товарен автомобил Фолксваген транспортер, рег. № В9714КМ; 
2. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В9563СР; 
3. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В8560СС; 
4. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1068КК; 
5. Лек автомобил УАЗ315195, рег. № В4813КВ; 



6. Товарен автомобил Мерцедес110Д, рег. № В1444СВ; 
7. Товарен автомобил Хюндай Н 100, рег. № В2320КС; 
8. Товарен фургон Форд Транзит, рег. № В7088СМ; 
9. Лек автомобил Хюндай Теракан, рег. № В7719ВВКХ; 
10. Лек автомобил ВАЗ 2105, рег. № В7297СК; 
11. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В5906КМ; 
12. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0422РА; 
13. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0423РА; 
14. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1070КК; 
15. Лек автомобил Сузуки Суифт, рег. № В8854КВ; 
16. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В8851КВ; 
17. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В0642НК; 
18. Лек автомобил Опел Омега, рег. № В8888КХ 
97-2-1. 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. № РД20002168ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независими  оценители на 
машини, съоръжения и оборудване, във връзка с провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на движимите вещи, както следва:  

1. Товарен автомобил Фолксваген транспортер, рег. № В9714КМ – 6 
600,00 лв.; 

2. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В9563СР – 1 500,00 лв.; 
3. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В8560СС – 1 200,00 лв.; 
4. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1068КК – 4 100,00 лв.; 
5. Лек автомобил УАЗ315195, рег. № В4813КВ – 7 800,00 лв.; 
6. Товарен автомобил Мерцедес110Д, рег. № В1444СВ – 3 600,00 лв.; 
7. Товарен  автомобил Хюндай Н 100, рег. № В2320КС – 1 800,00 лв.; 
8. Товарен фургон Форд Транзит, рег. № В7088СМ - 1 300,00 лв.; 
9. Лек автомобил Хюндай Теракан, рег. № В7719ВВКХ - 3 500,00 

лв.; 
10. Лек автомобил ВАЗ 2105, рег. № В7297СК – 1 450,00 лв.; 
11. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В5906КМ – 810,00 лв.; 
12. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0422РА- 1890,00 лв.; 
13. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0423РА – 1890,00 лв.; 
14. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1070КК- 2 250,00 лв.; 
15. Лек автомобил Сузуки Суифт, рег. № В8854КВ – 660,00 лв.; 
16. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В8851КВ - 910,00 лв.; 
17. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В0642НК – 1 910,00 лв.; 
18. Лек автомобил Опел Омега, рег. № В8888КХ – 1 280,00 лв. 
Пазарните стойности са без включен Данък добавена стойност. 
97-2-2. 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. № 
РД20002168ВН/30.01.2020 г., Общински съвет - Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – леки 
автомобили, представляващи: 

1. Товарен автомобил Фолксваген транспортер, рег. № В 9714КМ, 
рама №WV2ZZZ70ZSH097262, двигател № ААВ332275W053 – 6 600,00 
лв.; 

2. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В9563СР, рама № 
WVWZZZ1HZRW676320,двигател № АВU330233 – 1 500,00лв.; 

3. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В8560СС, рама № 
W0L00087M5069875, двигател № С16NZ02U27371 – 1 200,00 лв.; 

4. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1068КК, рама № 
XTA21214061817722, двигател № 8745004 – 4 100,00 лв.; 

5. Лек автомобил УАЗ 315195, рег. № В4813КВ, рама № 
ХТТ31519540589563, двигател № 40900033141241 – 7 800,00 лв.; 

6. Товарен автомобил Мерцедес 110Д, рег. № В1444СВ, рама № 
VSA63807413052048, двигател 574314 – 3 600,00 лв.; 

7. Товарен автомобил Хюндай Н 100, рег. № В2320КС, рама № 
0396М0527, двигател № 0396М0528 – 1 800,00 лв.; 

8. Товарен фургон Форд Транзит, рег. № В7088СМ, рама № 
BKPB70686VWFOKXXG, двигател № РВ70686 - 1 300,00 лв.; 

9. Лек автомобил Хюндай Теракан, рег. № В7719ВВКХ, рама № 
KMHNM81CP2U046158, двигател № G6CU2460796 - 3 500,00лв.; 

10. Лек автомобил ВАЗ 2105, рег. № В7297СК, идентификационен 
номер XAA210500J0928666, номер на двигателя № 210599080333 – 1 
450,00 лв.; 

11. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В5906КМ, 
идентификационен номер W0L000036T5046723, номер на двигателя 
X16XEL20463990 – 810,00 лв.; 

12. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0422РА, идентификационен 
номер XTA11183070076992, номер на двигателя 111831725686- 1890,00 
лв.; 

13. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0423РА, идентификационен 
номер ХТА11183070077023, номер на двигателя 111831725690 – 1890,00 
лв.; 

14. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1070КК, идентификационен 
номер ХТА21214061817727, номер на двигателя 8475406- 2 250,00 лв.; 

15. Лек автомобил Сузуки Суифт, рег. № В8854КВ, 
идентификационен номер JSAEAA35S00118799, номер на двигателя 
13ВА177429 – 660,00 лв.; 



16. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В8851КВ, 
идентификационен номер 0397М0147, номер на двигателя GU361980 - 
910,00 лв.; 

17. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В0642НК, идентификационен 
номер XTA21214071835592, номер на двигателя 212148546726 - 1910,00 
лв.; 

18. Лек автомобил Опел Омега, рег. № В8888КХ, идентификационен 
номер W0L0VBM69X1103901, номер на двигателя Х25ХЕ08356474 – 1 
280,00 лв. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена, както следва: 

1. Товарен автомобил Фолксваген Транспортер, рег. № В 9714КМ, 
рама №WV2ZZZ70ZSH097262, двигател № ААВ332275W053 – 6 600,00 
лв.; 

2. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В9563СР, рама № 
WVWZZZ1HZRW676320, двигател № АВU330233 – 1 500,00лв.; 

3. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В8560СС, рама № 
W0L00087M5069875, двигател № С16NZ02U27371  – 1 200,00 лв.; 

4. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1068КК, рама № 
XTA21214061817722, двигател № 8745004 – 4 100,00 лв.; 

5. Лек автомобил УАЗ315195, рег. № В4813КВ, рама № 
ХТТ31519540589563, двигател № 40900033141241 – 7 800,00 лв.; 

6. Товарен автомобил Мерцедес 110Д, рег. № В1444СВ, рама № 
VSA63807413052048, двигател 574314 – 3 600,00 лв.; 

7. Товарен  автомобил Хюндай Н 100, рег. № В2320КС, рама № 
0396М0527, двигател № 0396М0528 – 1 800,00 лв.; 

8. Товарен фургон Форд Транзит, рег. № В7088СМ, рама № 
BKPB70686VWFOKXXG, двигател № РВ70686 - 1 300,00 лв.; 

9. Лек автомобил Хюндай Теракан, рег. № В7719ВВКХ, рама № 
KMHNM81CP2U046158, двигател № G6CU2460796 - 3 500,00лв.; 

10. Лек автомобил ВАЗ 2105, рег. № В7297СК, идентификационен  
номер XAA210500J0928666, номер на двигателя № 210599080333  – 1 
450,00 лв.; 

11. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В5906КМ, 
идентификационен номер W0L000036T5046723, номер на двигателя 
X16XEL20463990 – 810,00 лв.; 

12. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0422РА, идентификационен 
номер XTA11183070076992, номер на двигателя 111831725686- 1890,00 
лв.; 

13. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0423РА, идентификационен 
номер ХТА11183070077023, номер на двигателя 111831725690 – 1890,00 
лв.; 



14. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1070КК, идентификационен 
номер ХТА21214061817727, номер на двигателя 8475406- 2 250,00 лв.; 

15. Лек автомобил Сузуки Суифт, рег. № В8854КВ, 
идентификационен номер JSAEAA35S00118799, номер на двигателя 
13ВА177429 – 660,00 лв.; 

16. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В8851КВ, 
идентификационен номер 0397М0147, номер на двигателя GU361980 - 
910,00 лв.; 

17. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В0642НК, идентификационен 
номер XTA21214071835592, номер на двигателя 212148546726 - 1910,00 
лв.; 

18. Лек автомобил Опел Омега, рег. № В8888КХ, идентификационен 
номер W0L0VBM69X1103901, номер на двигателя Х25ХЕ08356474 – 1 
280,00 лв. 

Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена съответстваща 
на  всеки от автомобилите.  

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 вещите; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесени депозити, платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 



2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 150 (сто и петдесет) 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, съгласно Закона за задълженията и договорите. 

 
 
 
 
 
 
98-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 80 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, приета с Решение №1443-8(30)/28,29.04.2014 г. и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002068ВН/29.01.2020 г., Общински съвет – Варна, приема „Ред и 
условия за провеждане на конкурс по документи за избор на 
оценители на имоти и вещи – общинска собственост, отговарящи на 
изискванията на Закона за независимите оценители”, както следва: 

1. Да се проведе конкурс по документи за избор на независими 
оценители за изготвяне на пазарни оценки на имоти и вещи – общинска 
собственост.  

2. Съобщението за провеждането на конкурса да се обяви в един 
местен ежедневник, на информационното табло и на официалната 
интернет - страница на Община Варна. 

3. Участниците в конкурса, следва да отговарят на следните условия: 
3.1. Да са физически лица или юридически лица, регистрирани по 

реда на Търговския закон, да са членове на Камарата на независимите 
оценители в България.; 

3.2. Да притежават валиден сертификат за оценителска 
правоспособност, издаден от Камарата на независимите оценители в 
България;  

4. Комплектът документи за участие в конкурса, следва да съдържа: 
4.1. Заявление за участие;  



4.2. Сертификат за оценителска правоспособност – копие, заверено 
от оценителя; 

4.3. Автореференция, съдържаща списък на оценки на имоти и вещи, 
извършени от оценителя; 

4.4. Препоръки; 
4.5. За физически лица – копие от документ за самоличност, заверено 

за вярност от участника; декларация, че лицето не е осъждано; 
4.6. За юридически лица – копие от удостоверение от Търговския 

регистър към Агенция по вписванията; декларация, че лицето не е обявено 
в несъстоятелност, не се намира в производство за обявяване в 
несъстоятелност и не се намира в ликвидация. 

5. Документите за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от 
публикуване на обявлението, като: 

5.1. Участник в конкурса, подал документи като физическо лице, не 
може да участва в конкурса като част от юридическо лице, управляващо и 
представляващо дружеството, което е подало документи. 

5.2. Участник в конкурса, подал документи като част от юридическо 
лице, не може да участва в конкурса като физическо лице, което е подало 
документи. 

6. Конкурсът се провежда в 5-дневен срок от изтичане на срока за 
подаване на документите. 

7. Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на 
Кмета на Община Варна. В заповедта се посочва датата, мястото и часа за 
провеждане на конкурса. 

8. За резултатите от проведения конкурс, комисията изготвя доклад, 
който се представя на Кмета на Община Варна  за одобряване. 

9. Кметът на Община Варна издава заповед за утвърждаване на 
списък на независими оценители за изготвяне на оценки на имоти и вещи – 
общинска собственост, за определяне на възнагражденията за изготвяне на 
оценки от различни разпоредителни и управленски действия и за реда на 
възлагане изготвянето на оценки.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед за утвърждаване на 
независимите оценители. 

 
 
 
 

99-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо от Пейчо 



Пейчев – заместник-кмет на Община Варна с рег. № ОСИСД19004299ВН-
002ВН/12.12.2019 г., Общински съвет – Варна допълва свое Решение № 
1704-2(41)27.06.2019 г. като същото в цялост придобива следния вид: 

„На основание на чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 156, чл. 
266 и следващите от глава ХVІІ от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 2 и ал. 
2, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества по 
предложение на Григор Григоров – общински съветник, Общински съвет – 
Варна: 

1. Прекратява чрез ликвидация търговско дружество „Жилфонд“ 
ЕООД, ЕИК 813109281, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, 
бул. „Съборни” № 19А. 

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

3. Освобождава инж. Ясен Станчев Везиров - като управител на 
дружеството, считано от датата на вписване на прекратяването чрез 
ликвидация в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. 

4. Определя срок за провеждане на процедурата по ликвидация на 6 
/шест/ месеца, считано от датата на обявяване на Покана до кредиторите в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията. При необходимост 
срокът може да бъде продължен. 

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

100-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо от Пейчо 
Пейчев – заместник-кмет на Община Варна с рег. № ОСИСД19004299ВН-
001ВН/12.12.2019 г., Общински съвет – Варна допълва свое Решение № 
1703-2(41)27.06.2019 г., като същото в цялост придобива следния вид: 

„На основание на чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 156, чл. 
266 и следващите от глава ХVІІ от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 2 и ал. 
2, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества по 



предложение на Христо Атанасов – общински съветник с рег. № 
ОС19000388ВН/20.06.2019 г, Общински съвет – Варна: 

1. Прекратява чрез ликвидация търговско дружество „КОТ-ВАРНА“ 
ЕООД, ЕИК148114865, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, 
бул.“Осми приморски полк“ № 43. 

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

3. Освобождава Александър Славчев Каиков като управител на 
дружеството, считано от датата на вписване на прекратяването чрез 
ликвидация в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. 

4. Определя срок за провеждане на процедурата по ликвидация на 6 
/шест/ месеца, считано от датата на обявяване на Покана до кредиторите в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията. При необходимост 
срокът може да бъде продължен. 

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

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 
№ 4 

от заседание, проведено на 11.02.2020 г.   
по точка  трета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – приемане на „Годишен план за приватизация за 2020 г.“ 
(2) – откриване на процедура за приватизация на обекти по 

приходната част на Годишния план за приватизация за 2020 г. 
(3) – възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, 

приватизационни оценки и информационни меморандуми на обекти с 
открита процедура по приватизация по преходната част на Годишния план 
за приватизация за 2020 г. 

(4) – приемане на метод и условия за провеждане на 
приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2020 г. 
   

Докл.: Петко Бойновски – Председател на КПСК 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

101-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, 
Общински съвет – Варна, приема „Годишен план за приватизация за 
2020г.“, съгласно приложение. 
 
 
 

102-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, ул. „Дрин” № 65, бл.4 - представляващ 
помещение, предмет на АОС № 7296/21.01.2013г. 



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

103-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, ул. „Дрин” №65, бл.4 - представляващ 
помещение, предмет на АОС №7290/21.01.2013г. 

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

 
 
 
 
104-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Дрин” №65, бл.4 - представляващ 
помещение, предмет на АОС №7291/21.01.2013г. 

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

 
 
 
 
105-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Дрин” №65, бл.4 - представляващ 
помещение, предмет на АОС №7295/21.01.2013г. 

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

 



106-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, ул. „Двадесет и седми юли” №66, 
представляващ част от сграда в сутерен, предмет на АОС 
№1790/15.05.2000г. 

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

107-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, ул. „Цар Симеон I” №3, представляващ 
част от сграда, предмет на АОС №4169/01.02.2007г. 

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

 
 
 
108-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Цар Симеон I” №3, представляващ 
магазин със склад, предмет на АОС №4170/01.02.2007г. 

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

 
 
 
109-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 



1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, ул. „Цар Симеон I” №3, представляващ 
магазин, предмет на АОС №4171/01.02.2007г. 

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

 
 

110-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, ул. „Охрид” №25, представляващ магазин, 
предмет на АОС №218/28.07.1997г. 

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

 
 
 
111-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Охрид” №25, представляващ част от 
сграда - помещения, предмет на АОС №218/28.07.1997г. 

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

 
 
 
112-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Шипка” №1, ет.2, представляващ част 
от сграда - помещения, предмет на АОС №6400/05.05.2011г. 

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

 



113-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, ул. „Шипка” №1, ет.3, представляващ част 
от сграда - помещения, предмет на АОС №6401/05.05.2011г. 

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

114-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 
връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, ул. „Шипка” №2, ет.2, представляващ част 
от сграда - помещения, предмет на АОС №7070/24.08.2012г. 

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

 
 
 
115-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Свети Климент” №18, представляващ 
магазин, предмет на АОС №5076/18.08.2008г. 

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

 
 
 
116-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, бул. „Владислав Варненчик” бл.48, ет.1, 
представляващ помещение, СОС 10135.3515.479.28.74, предмет на АОС 
№2004/11.01.2001г. 



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

 
 
117-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, бул. „Владислав Варненчик” бл.48, ет.1, 
представляващ помещение, СОС 10135.3515.479.28.75, предмет на АОС 
№2004/11.01.2001г. 

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

 
 
 
118-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, бул. „Владислав Варненчик” бл.48, ет.1, 
представляващ помещение, СОС 10135.3515.479.28.76, предмет на АОС 
№2004/11.01.2001г. 

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

 
 
 
119-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Стефан Богориди” №3, представляващ 
част от сграда, предмет на АОС №9575/18.07.2017г. 

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

 
 



 
120-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Габрово” №14, представляващ част от 
сграда – II етаж, предмет на АОС №21/27.11.1996г. 

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

 
 
 
121-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Габрово” №34-Д, представляващ част 
от сграда – II етаж, предмет на АОС №2509/20.12.2002г. 

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

 
 
 
122-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, жк „Трошево” бл.49, ет.1, представляващ 
част от сграда - помещения, предмет на АОС №1399/07.09.1999г. 

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

 
 
 
123-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, ул. „Драгоман” №27-А, представляващ 
магазин, СОС 10135.1507.1131.1.6, предмет на АОС № 10364/17.12.2019г. 



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

 
 
 
124-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в Община Варна, село Каменар, представляващ магазин, 
предмет на АОС №3898/15.06.2006г. 

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

 
 

 
125-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна  реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в Община Варна, село Каменар, представляващ сграда и 
земя, предмет на АОС №409/07.11.1997г. 

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

 
 

 
126-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във 

връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в Община Варна, село Звездица, представляващ сграда и 
земя, предмет на АОС №10322/17.12.2019г. 

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



127-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 
ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 102-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Дрин” № 65, бл.4 - представляващ помещение, предмет на 
АОС № 7296/21.01.2013г., като възлага на Кмета на Община Варна 
нейното провеждане. 

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

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

меморандум Максим Николов Ставрев (независим оценител). 
 

 
 
 

128-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 
ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 103-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Дрин” №65, бл.4 - представляващ помещение, предмет на АОС 
№7290/21.01.2013г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

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

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

меморандум Светлана Иванова Бончева (независим оценител). 
 

 
 
 
 

129-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 
ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 104-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 



Варна, ул. „Дрин” №65, бл.4 - представляващ помещение, предмет на АОС 
№7291/21.01.2013г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

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

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

меморандум Цветана Георгиева Ангелова (независим оценител). 
 
 
 
 
 
130-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 105-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Дрин” №65, бл.4 - представляващ помещения, предмет на АОС 
№7295/21.01.2013г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

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

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

меморандум Донка Георгиева Михайлова (независим оценител). 
 

 
 
 

 
131-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 106-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Двадесет и седми юли‟ №66, представляващ част от сграда в 
сутерен, предмет на АОС №1790/15.05.2000г., като възлага на Кмета на 
Община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 



- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 
Димитрова (правоспособен юрист); 

- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 
меморандум Светлана Рускова Дафова (независим оценител). 

 
 
 
 
 

132-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 
ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 107-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Цар Симеон I‟ №3, представляващ част от сграда – дясно 
крило, предмет на АОС №4169/01.02.2007г., като възлага на Кмета на 
Община Варна нейното провеждане. 

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

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

меморандум Димитър Петров Христов (независим оценител). 
 
 
 
 
 

 
133-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 108-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Цар Симеон I‟ №3, представляващ магазин със склад, предмет 
на АОС №4170/1.02.2007г., като възлага на Кмета на Община Варна 
нейното провеждане. 

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

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

меморандум „ГАЛАКТ‟ ООД (независим оценител). 



134-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 
ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 109-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Цар Симеон I‟ №3, представляващ магазин, предмет на АОС 
№4171/1.02.2007г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

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

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

меморандум Нелияна Иванова Иванова (независим оценител). 
 
 
 
 
 
 
135-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 110-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Охрид” №25, представляващ магазин, предмет на АОС 
№218/28.07.1997г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

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

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

меморандум Калина Василева Василева (независим оценител). 
 
 
 
 
 
 
136-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 111-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 



решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Охрид” №25, представляващ част от сграда – помещения, 
предмет на АОС №218/28.07.1997г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане. 

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

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

меморандум Петранка Койчева Маринова (независим оценител). 
 
 
 
 
 
 
137-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 112-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Шипка” №1, ет.2 - представляващ част от сграда - помещения, 
предмет на АОС №6400/05.05.2011г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане. 

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

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

меморандум „БУЛЕКС КОНСУЛТ‟ ЕООД (независим оценител). 
 
 
 
 
 
138-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 113-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Шипка” №1, ет.3 - представляващ част от сграда -помещения, 



предмет на АОС №6401/05.05.2011г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане. 

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

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

меморандум Николай Недков Ангелов (независим оценител). 
 
 
 
 
 
139-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 114-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в гр. 
Варна, ул. „Шипка” №2, ет.2 – представляващ част от сграда - помещения, 
предмет на АОС №7070/24.08.2012г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане. 

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

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

меморандум Силвия Богданова Иванова (независим оценител). 
 
 
 
 
 
140-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 115-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ се в град 
Варна, ул. „Свети Климент” №18, представляващ магазин, предмет на 
АОС №5076/18.08.2008г., като възлага на Кмета на Община Варна 
нейното провеждане. 

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

Томова (правоспособен юрист); 



- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 
меморандум Петка Димитрова Христова (независим оценител). 

 
 
 
 

 
141-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 116-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, бул. „Владислав Варненчик” бл.48, ет.1, представляващ помещение, 
СОС 10135.3515.479.28.74, предмет на АОС №2004/11.01.2001г., като 
възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане. 

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

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

меморандум Диана Добрева Велинова (независим оценител). 
 
 
 
 
 

 
142-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 117-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, бул. „Владислав Варненчик” бл.48, ет.1, представляващ помещение, 
СОС 10135.3515.479.28.75 предмет на АОС №2004/11.01.2001г., като 
възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане. 

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

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

меморандум „ПЕРСИН‟ ЕООД (независим оценител). 
 

 



143-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 
ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 118-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, бул. „Владислав Варненчик” бл.48, ет.1, представляващ помещение, 
СОС 10135.3515.479.28.76, предмет на АОС №2004/11.01.2001г., като 
възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане. 

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

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

меморандум „ВЕЛИНОВ КОНСУЛТ‟ ЕООД (независим оценител). 
 

 
 
 
 

 
144-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 119-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Стефан Богориди” №3, представляващ част от сграда, предмет 
на АОС №9575/18.07.2017г., като възлага на Кмета на Община Варна 
нейното провеждане. 

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

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

меморандум „ПАСАЖ КОНСУЛТ 2‟ ЕООД (независим оценител). 
 
 
 
 
 
 
145-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 120-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 



решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Габрово” №14, представляващ част от сграда – II етаж, предмет 
на АОС №21/27.11.1996г., като възлага на Кмета на Община Варна 
нейното провеждане. 

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

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

меморандум Петя Хараланова Добрева (независим оценител). 
 

 
 
 
 

146-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 
ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 121-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Габрово” №34-Д, представляващ част от сграда - II етаж, 
предмет на АОС №2509/20.12.2002г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане. 

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

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

меморандум „БУЛКАРГО‟ ООД (независим оценител). 
 
 
 
 
 
147-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 122-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, жк „Трошево” бл.49, ет.1, представляващ част от сграда - 



помещения, предмет на АОС №1399/07.09.1999г., като възлага на Кмета 
на Община Варна нейното провеждане. 

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

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

меморандум Стефан Иванов Бянов (независим оценител). 
 
 
 
 
 
 
148-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 123-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Драгоман” №27-А, представляващ част магазин, СОС 
10135.1507.1131.1.6, предмет на АОС № 10364/17.12.2019г., като възлага 
на Кмета на Община Варна нейното провеждане. 

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

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

меморандум Цвета Василева Вълчева (независим оценител). 
 
 
 
 
 
 
149-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 124-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в 
Община Варна, село Каменар, представляващ магазин, предмет на АОС 
№3898/15.06.2006г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 



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

- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 
меморандум Пенка Йорданова Димитрова (независим оценител). 

 
 
 
 
 
 
 
150-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 125-3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в 
Община Варна, село Каменар, представляващ сграда и земя, предмет на 
АОС №409/07.11.1997г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

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

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

меморандум Марин Михайлов Михайлов (независим оценител). 
 
 
 
 
 
 
151-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и 
свое решение № 126-3(4)/11.02.2020г.,  Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в 
Община Варна, село Звездица, представляващ сграда и земя, предмет на 
АОС №10322/17.12.2019г., като възлага на Кмета на Община Варна 
нейното провеждане. 

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

Томова (правоспособен юрист); 



- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 
меморандум Бисер Николов Атанасов (независим оценител). 

 
 
 
 
 
 
152-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение № 1768-
8(36)/11,12.11.2014г. за откриване на процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район 
„Аспарухово“, ул. „Капитан I-ви ранг Георги Купов” №37, по АОС № 
6683/29.12.2011г., представляващ част от сграда, Общински съвет – Варна 
реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“ 
ул.„Капитан I-ви ранг Георги Купов” №37, по АОС №6683/29.12.2011г., 
представляващ част от сграда с идентификатор 10135.5510.789.5. състояща 
се от СОС с идентификатор 10135.5510.789.5.2, със застроена площ 230 
кв.м. на втори етаж, ведно с изба № 4, представляваща СОС с 
идентификатор 10135.5510.789.5.6 с площ 10,40 кв.м. на минус първи етаж, 
заедно с 57,62 % идеални части  от  общите  части  на  сградата  и  от  
правото  на  строеж, по КК и КР на град Варна, одобрени със Заповед 
№РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК,  при  начална  тръжна цена 
89 000лв. (осемдесет и девет хиляди и лева). Сделката не се облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. (три хиляди лева). 



9.Депозит в размер на 2 000лв. (две хиляди лева), платими по сметка 
IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  09.30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физическите лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 2 000лв. (две 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” за физическите лица и лицата, 



управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите 
юридически лица (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите за физическите лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица 
(оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, че юридическото лице не е обявено в несъстоятелност, не се 
намира в производство за обявяване в несъстоятелност, и не се намира в 
ликвидация (оригинал); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физическите лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Бранимир Балачев и Йордан Павлов; резервни 
членове: Йорданка Проданова и Красен Иванов, и възнаграждение 
съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 



всеки от членовете на комисията в размер на 250лв. (двеста и петдесет 
лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
 
 
 
153-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение №1662-
9(34)/21.07.2014г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос“, бул. „Христо 
Ботев” №18, вх.9, ет.13, по АОС № 10171/03.07.2019г., представляващ 
ателие №3, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос“, 
бул. „Христо Ботев” №18, вх.9, ет.13, по АОС №10171/03.07.2019г., 
представляващ ателие №3, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1.720.1.49 със застроена площ 46,83кв.м., заедно с 0,1266 % идеални 



части от общите  части  на  сградата и  от  правото  на  строеж,  при  
начална тръжна цена 37 200лв. (тридесет и седем хиляди и двеста лева). 
Сделката не се облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. (две хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 1 500лв. (хиляда и петстотин лева), платими по 

сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  11.30 часа в сградата на Община 
Варна. 



14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физическите лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 1 500лв. 
(хиляда и петстотин лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 
3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна (оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” за физическите лица и лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите 
юридически лица (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите за физическите лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица 
(оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, че юридическото лице не е обявено в несъстоятелност, не се 
намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не се намира в 
ликвидация (оригинал); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 



15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Марица Гърдева и Мария Тодорова; резервни 
членове: Мартин Златев и Мартин Андонов и възнаграждение съгласно 
чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 
членовете на комисията в размер на 250лв. (двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
 



154-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл. 2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение №1663-
9(34)/21.07.2014г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос“ бул. „Христо 
Ботев” №18, вх.9, ет.13, по АОС № 10167/03.07.2019г., представляващ 
ателие №1, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос“, 
бул. „Христо Ботев” №18, вх.9, ет.13, по АОС №10167/03.07.2019г., 
представляващ ателие №1, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1.720.2.47 със застроена площ 61,36 кв.м., ведно с изба с полезна 
площ 9,61 кв.м., заедно с 0,1792 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 53 300лв. 
(петдесет и три хиляди и триста лева). Сделката не се облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. (две хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 1 500лв. (хиляда и петстотин лева), платими по 

сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 



състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  14.30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физическите лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 1 500лв. 
(хиляда и петстотин лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 
3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна (оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв.(петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” за физическите лица и лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите 
юридически лица (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите за физическите лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица 
(оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 



приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, че юридическото лице не е обявено в несъстоятелност, не се 
намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не се намира в 
ликвидация (оригинал); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – председател – Петко Бойновски; членове 
– Светла Маринова, Стефка Петрова, Милена Димова и Николай Георгиев; 
резервни членове: Светлан Златев и Станислав Иванов и възнаграждение 
съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 
всеки от членовете на комисията в размер на 250лв. (двеста и петдесет 
лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 



V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
 
 
 
155-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свои решения №1664-
9(34)/21.07.2014г. и №1770-8(36)/11,12.11.2014г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
град Варна, район „Одесос“, бул. „Христо Ботев” №18, вх.5, ет.13, по АОС 
№ 10164/03.07.2019г., представляващ ателие № 3, Общински съвет – Варна 
реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, „Одесос“, бул. 
„Христо Ботев” №18, вх.5, ет.13, по АОС №10164/03.07.2019г., 
представляващ ателие №3, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1.720.4.49 със застроена площ 46,83 кв.м., заедно с 0,1266 % идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална 
тръжна цена 39 600лв. (тридесет и девет хиляди и шестстотин лева). 
Сделката не се облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 



6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. (две хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 1 500лв. (хиляда и петстотин лева), платими по 

сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  16.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физическите лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 1 500лв. 
(хиляда и петстотин лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 
3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна (оригинал). 



14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” за физическите лица и лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите 
юридически лица (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите за физическите лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица 
(оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, че юридическото лице не е обявено в несъстоятелност, не се 
намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не се намира в 
ликвидация (оригинал); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 



16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Христо Атанасов и Христо Боев; резервни 
членове: Янко Станев и Бранимир Балачев и възнаграждение съгласно 
чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 
членовете на комисията в размер на 250лв.(двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 

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 
№ 4 

от заседание, проведено на 11.02.2020 г.  
по точка  четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 
(1) – приемане бюджета на Община Варна за 2020 г. по приходи и 

разходи и приложенията към него. 
(2) – предоставяне на гориво за календарната 2020 г. за нуждите на 

културните институти. 
(3) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 

Регионален исторически  музей – Варна за археологически обект 
„Княжески манастир „Света Богородица“. 

(4) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
Настоятелството на  храм „Свети Николай“, находящ се на територията на 
Висше Военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. 

(5) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
обект „Пристройка на външния асансьор“ на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Д. Стаматов - 
Варна“  ЕООД. 

(6) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
закупуване на рентгенов апарат за Мултипрофилното спешно отделение в 
МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД. 

(7) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
Баскетболен клуб „Черно море Тича“.  

(8) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
Ездови клуб „Ангард“. 

(9) – вземане на решение за предоставяне на абонаментни карти за 
целия градски транспорт за нуждите на „Дружеството на инвалидите – 
Варна“. 

(10) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Медия груп 24“ ЕООД. 

(11) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Смарт Хоум Сис“ ООД, собственик на медия „Нова Варна“. 

(12) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„ПРО НЮЗ България“ АД.  



(13) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на ТВ 
„Черно море“.    

(14) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
съвместен медиен проект „Зала Пленарна“ на „Дарик радио – Варна“, 
Община Варна и Общински съвет – Варна.  

(15) –  вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Труд медиа“ ЕООД. 

(16) – даване на съгласие и упълномощаване на Кмета на Община 
Варна да издаде запис на заповед в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, по проект „Подобряване на 
социалната инфраструктура в град Варна“, част от процедура „Изпълнение 
на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.  

(17) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Рехабилитация, модернизация и изграждане на 
интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно 
изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане ІІІ м.р.“ и 
„Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“ по програма „Възобновяема 
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. 

(18) – даване на съгласие Община Варна да поеме разходите за наем 
на зала за спортна гимнастика за нуждите на Спортно училище „Георги 
Бенковски“. 

(19) – упълномощаване на Кмета на Община Варна да издаде Запис 
на заповед за проект „Изпълнение на стратегия за водено от общностите 
местно развитие на „Местна инициативна рибарска група Варна, район 
Аспарухово-Белослав-Аксаково“ по програма за морско дело и рибарство 
2014-2020 г. 

(20) – одобряване на промяна в общата численост на „Комплекс за 
социални услуги за деца и младежи“. 

(21) – одобряване на промяна в общата численост на „Приют за 
временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“. 

(22) – одобряване на промени в общата численост и структура на 
общинската администрация. 

(23) – вземане на решение за сключване на договор за банков кредит 
за ДКЦ „Свети Иван Рилски-Аспарухово – Варна“ ЕООД. 

(24) – опрощаване на държавни вземания. 
 

  Докл.: Бранимир Балачев – Председател на ПК „ФБ“ 
       
 
 
 
 
 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

156-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10, чл. 27, ал. 4, т. 5 и чл. 
52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 50 от  Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., 
чл. 39 и чл. 94 от Закона за публичните финанси и по предложения от 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20001428ВН/22.01.2020 г. и  
№РД20001428ВН-001ВН/22.01.2020 г., Общински съвет – Варна: 
 
І. Приема бюджета на Община Варна за  2020  г. за приходите и разходите, 
както следва:                                                                                                 
  

(в лв.) 

1. ПРИХОДИ -  ВСИЧКО по (Пр. №1), в т.ч.:                                         383 700  000 

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

169 765 883 
 

 Неданъчни приходи за държавни дейности  619 560 

 Обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности от ЦБ/§31-11  
                           

 
160 058 795 

 Финансиране на дефицита/излишъка/              9 087 528 

   
1.2. Местни приходи, в т.ч.: 

                                                          
213 934 117 

 Имуществени и други данъци                                                91 600 000 

 Неданъчни приходи 
 
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС, в т.ч.: 
 
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т.ч.:                                                                 

76 732 963 
 

/-17 264 160/:     
 
 

2 891 100: 
       - обща изравнителна субсидия и др. трансфери - § 31–12 за 

зимно поддържане   
        

 232 400 
      - получени от общини Целеви субсидии от ЦБ за капиталови 

разходи - § 31–13 
 

      
2 658 700  

              
  

 Трансфери между бюджети (нето) 
 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)  
          

    
  /-5 784 730/ 
/-14 370 530/ 

 
   Временни безлихвени заеми, в т.ч.:    

 
-  предоставени заеми - /-4 313 009 лв./ 
 - възстановени заеми – 7 769 382 лв. 

   3 456 373 
 
      
       
 

 Финансиране на дефицита /излишъка/    59 408 941 
 
 
          



2. РАЗХОДИ - ВСИЧКО  по (Пр. №2, Пр. №3),  в т.ч.:                                                       383 700 000 

2.1. Разходи за държавни дейности                          169 765 883 

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

 
213 934 117 

а/ за местни дейности                                                  197 999 855 
б/ за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи 15 934 262 

  
 

 

ІІ. Приема разходите по функции, / Пр. №2 и Пр. №3/, в т.ч.:        
 

 383 700 000 

 Ф-я Общи държавни служби                                            22  861 000 
 Ф-я Отбрана и сигурност                                                    4 240 000 
 Ф-я Образование                                                                154 021 000 
 Ф-я Здравеопазване                                                            23 718 000 
 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                          17 187 000 
 Ф-я Жилищно стр.,БКС и опазване на околната среда                      98 814 000 
 Ф-я Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело                         29 464 000 
 Ф-я Икономически дейности и услуги                            31 076 000 
 Ф-я Разходи некласифицирани в други функции             2 319 000 
   
ІІІ.  Приема разходи по определени дейности и приложения/в лв./: 
  
 -  разходи по дейности по райони и кметства /Пр. №5/: 

          д.122 „Общинска администрация" 
          д.562 „Асистенти за лична помощ“  
          д.622 „Озеленяване“ 
          д.623 „Чистота" 
          д.629 „Други дейности по опазване на околната среда"     
          д.759 „Други дейности по културата“ 
          д.898 „Други дейности по икономиката“ 
 
- дейност 239“Др.дейности по вътрешната сигурност“ /Пр.№5а/        

        
 

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

8 214 812 
 
 

 - дейност „Чистота” /План сметка на разходите по чл. 66 от ЗМДТ/, 
в т.ч.: - преходен остатък от 2019 г. – 9 029 100 лв.   /Пр. №7/     
                                                      

 
40 529 100 

 - дейност „Други дейности по транспорта” за разходите за 
транспорт по групи правоимащи /Пр. №9/ 

        
9 422 224 



- дейност „Други дейности по транспорта” за разходите за транспорт по групи 
правоимащи /Пр. №9/ 
      
- Разчет на разходи и обекти, финансирани с банкови и облигационни заеми /Пр.№12/: 
           

   Разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем, на основание решение 
№1034-2(23)21.12.2017 г. и решение №1425-2(36)19.12.2018 г. на Общински съвет-
Варна /Пр. №12а/ 
 
   Разчет на разходи и обекти, финансирани с облигационен заем  на основание решение 
№ 1881-3-4(37)19.12.2014 г. на Общински съвет-Варна  /Пр. 12б/ 
 
    Разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем, на основание решение на 
Общински съвет – Варна № 1418-2.ІV/36/19.12.2018 г. /Пр. №12в/ 
 
    Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от ЕБВР, на основание решение на 
Общински съвет - Варна № 1030-2/Пр.23/21.12.2017 г.  /Пр. №12г/ 
 
    Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от Регионален „Фонд градско 
развитие“АД и „Експресбанк“ АД(финансов посредник на „Фонд мениджър на финансови 
инструменти в България“ ЕАД,  на основание решения на Общински съвет - Варна 1418-
2. I. от Протокол 36/19.12.2018 г. и 1418-2. II. от Протокол 36/19.12.2018 г.; заем за 
2020 г. на основание 1418-2. III. от Протокол 36/19.12.2018 г. и заем за 2020 г. на 
основание 1577-6.  от Протокол 39/24.04.2019 г. /Пр. №12д/   
    Разчет на разходи и обекти, финансирани с облигационен заем за финансиране на 
собствено участие по проекти, финансирани от оперативни програми на Европейския 
съюз и други инвестиционни проекти, на основание решение №1881-3-5/37/19.12.2014 
г. на Общински съвет – Варна/Пр.12е/ 
 

- дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа“ /Пр.№4а/ 
/без разходите на общинско предприятие „Паркинги и синя зона“/  35 594 729 
 
- дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ 
по §51 и §52   /Пр. №4б 1 984 314 
/без разходите на общинските предприятия „Инвестиционна политика“  
и ОП „Управление на проекти и озеленяване"/ 
 
- дейност 832 Трансфер за местни дейности за зимно поддържане и 
снегопочистване на общински  пътища / Пр. №4в/ 237 368 

 

ІV.  Приема Разчет за финансиране на капиталови разходи по 
функции и източници на финансиране по бюджета за 2020 г. в размер на 
62 901 121 лв., индикативен разчет за капиталови разходи по 
оперативни програми и проекти на Европейския съюз /ЕСИФ и ДЕС/ в 
размер на 100 653 350 лв., в т.ч. разчет за капиталови разходи за 
съфинансиране по оперативни програми и проекти / Пр. №4, Пр. №34/. 

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

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



VI. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 
приватизационни сделки в размер на 1 933 549 лв., вкл. преходен остатък 
от 2019 г. –  703 549 лв. /Пр.№15/. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. и 
чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.6 от Закона за публичните финанси, Общински съвет - 
Варна приема Разчет за финансиране на капиталови разходи от целева 
субсидия за капиталови разходи по обекти за строителство и основен 
ремонт и други позиции на разходите в съответните функции и параграфи, 
в размер на 2 658 700 лв. /Пр. №10/. 

 
VIII. Приема Разчет за численост и фонд работна заплата по 

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

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

транспортни разходи и на педагогическия персонал с право на заплащане 
на част от транспортните разходи, съгласно чл.34 от ПМС № 
381/30.12.2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2020 г. (Пр. №21)  

 
X. Приема лимит, програми, разчет за целеви разходи, субсидии и 

трансфери по бюджета:   
         1. Приема лимити за:        

1.1 Социално-битови разходи в размер на 3% от утвърдените разходи 
за основни заплати на служителите, съгласно чл.35 от ПМС № 
381/30.12.2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за  2020 г.  

1.2 Разходи за представителни цели на Кмета на Община Варна и на 
Кметовете на райони и кметства в размер до 2% от общия годишен размер 
на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“, 
съгласно чл.89 от ЗДБРБ за  2020 г. в общ размер от 44 875 лв./Пр. №13/. 

1.3 Разходи за представителни цели в размер на 22 438 лв. на 
Председателя на Общински съвет – Варна като 1% от общия годишен 
размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“, 
съгласно чл.89 от ЗДБРБ за  2020 г. /Пр. 13/ 

 
 2. Приема Общински програми и утвърждава разчет за целеви 

разходи и субсидии по бюджета за 2020  г., както следва: 
2.1. Програми за промоция, профилактика и рехабилитация на 

общественото здраве и целеви субсидии по общинските програми /Пр. 
№22/ в т.ч.: 



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

2.1.2. „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение 
на гръбначните изкривявания” 2020 г. - целево финансиране в размер на 20 
000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

2.1.3. „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието” 
– 2020 г. - целево финансиране в размер на 25 000 лв. по §43 „Субсидии  и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“; 

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

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

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

2.1.7. „Скрининг на преканцерози на маточната шийка“ - целево 
финансиране в размер на 12 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 

2.1.8. „Детско дентално здраве“ - целево финансиране в размер на 15 
000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

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

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

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

2.1.12. „Скрининг на заболяванията на щитовидната жлеза“ - целево 
финансиране в размер на 36 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ 



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

2.1.14. „Ранно откриване, превенция и профилактика на 
усложненията от диабета –  диабетно стъпало“ - целево финансиране в 
размер на 10 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“.    

2.2. „Социална програма на Община Варна за 2020 г.“ в размер на 3 
781 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 57 000 лв. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ по /Пр. 
№16/.   

2.3. Програма „Спорт” – 1 661 000 лв., в т.ч. субсидии за спортни 
клубове и организации – 1 241 000 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Спортни бази 
за спорт за всички“  и по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи 
за домакинствата“- 20 000 лв./Пр. №25/. 

2.4. Програма „Младежки дейности 2020“ - целево финансиране в 
размер на 815 960 лв., в т.ч. субсидии в размер на: 5 000 лв. по §42 
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“, 21 000 лв. 
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“ и 390 600 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности за 
младежта“, /Пр. №26/. 

2.5. „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и 
млади хора“ 2020 – 250 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 129 000 лв. по 
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. 
№27/. 

2.6. „Социален туризъм“ 2020 г. - 21 000 лв. субсидии  по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Туристически бази“ /Пр. №28/. 

2.7. „Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на 
ученици и студенти с изявени дарби през 2020 г.“ – 153 000 лв., в т.ч. 
субсидии в размер на 22 000 лв. по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и 
помощи за домакинствата“ и 63 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по образованието“ /Пр. №29/. 

2.8. „Програма на Община Варна за приобщаващо образование на 
деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно 
социално положение през 2020 г.“ – 55 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 
20 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. 
№30/. 



2.9. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите 
специалисти в Община Варна през 2020 г.“ – 115 000 лв., в т.ч. субсидии в 
размер на 5 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по 
образованието“ /Пр. №31/. 

2.10. Програма за дейността на Наблюдателната комисия към 
Общински съвет – Варна – 38 380 лв., дейност „Общински съвети“ /Пр. 
№32/. 

 2.11. Програма „Международни и местни културни прояви за 2020 
г.“ – 3 514 675 лв., в т.ч. субсидии в размер на 1 000 375 лв. по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, 380 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“ и 248 000 лв. по §42 „Текущи трансфери, 
обезщетения и помощи за домакинствата“, дейност „Други дейности по 
културата“ /Пр. №24/. 

 2.12. Програма за устойчиво творческо развитие на фолклорен 
ансамбъл „Варна“ при народно читалище „Христо Ботев-1928“ за 2020 г. – 
100 000 лв. като дофинансиране по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ в дейност „Читалища“ 
/Пр. №24а/. 

 2.13. Програма за паметниково, художествено-пластично и 
монументално изграждане на територията на гр.Варна – 212 800 лв. /Пр. 
№24б/. 

 2.14. Програма „Туризъм“ в размер на 4 203 779 лв., в т.ч. 166 000 
лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“ /Пр.19/ 

2.15. Програма за проектиране на обекти, вкл. обекти - недвижими 
културни ценности по бюджета за 2020 г. - 2022 г. /Пр. №23/.  

 
3. Предоставя и утвърждава целеви разходи, субсидии и 

трансфери, както следва: 
3.1. целева субсидия за изпълнение на дейности, извън обхвата на 

основния пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК на Медицински център 
за рехабилитация и спортна медицина І Варна ЕООД /Спортен диспансер/ 
в размер на 200 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ 
/Пр. №2/;  

3.2. целева субсидия за лечебни заведения, в размер на 487 640 лв. по 
§55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“, в 
т.ч. 107 640 лв. по решение на Общински съвет – Варна № 1588-
6/39/24.04.2019 г. за обследване и изготвяне на енергиен одит, вкл. идеен 
проект, по проект за кандидатстване във фонд „Енергийна ефективност и 
възобновяеми източници“, изготвяне на проектно предложение и бизнес 



план, консултантска помощ при защитата на проекта пред фонд Енергийна 
ефективност и възобновяеми източници" и изготвяне на тръжна процедура 
за избор на изпълнител по проекта;  

3.3. целева субсидия за осъществяване на общински програми за 
промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве – 2020 
г., разпределени по лечебни заведения, /Пр. №22/, както следва: 

-  на Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І 
Варна ЕООД /Спортен диспансер/ - 65 000 лв. по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/; 

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

-  на СБОБАЛ Варна ЕООД – 30 000 лв. по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/; 

- на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания Д-р М. Марков“ /СБАЛОЗ „Марко Марков“ ЕООД/ - 33 000 
лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

- на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД - 20 000 лв., 
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/; 

- на „Многопрофилна болница за активно лечение Света Марина“ - 
75 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/; 

- на „Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина“ – 
Варна“ ЕООД - 9 000  лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ 
/Пр. 22/; 

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

-  на „Диагностично - консултативен център 3 – Варна“ ЕООД - 
13 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

-  на „Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ ЕООД - 19 
000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

 -  на „Диагностично - консултативен център V Варна - Света 
Екатерина“ ЕООД - 25 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 



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

- на  „Дентален център I Варна“ ЕООД – 15 000 лв. по §43 „Субсидии 
и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

- на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 
- 25 000 лв. по §61- 02“ „Предоставени трансфери“ (-) за програма 
„Зеленият двор на Варна“ /Пр. №22/; 

3.4. целева субсидия на „Съюз на хотелиерите“ в размер на 20 000 лв. 
за организиране и провеждане на конкурс „Най-добър млад хотелиер", по 
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“/Пр. №19/;   

3.5. целева субсидия на „Съюз на хотелиерите“ в размер на 20 000 лв. 
за организиране и провеждане на конкурс „Най-добър млад аниматор", по 
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“/Пр.№19/;    

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

3.7. целева субсидия на Варненската туристическа камара за 
провеждане на „Да споделим Никулден“ в размер на 3 000 лв. по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. №19/;    

3.8. целева субсидия на Българската асоциация на ресторантьорите и 
хотелиерите за провеждане на туристическо изложение „Туризъм-експо 
дестинация Варна - 2020“ в размер на 20 000 лв. по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по икономиката“ /Пр. №19/;   

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

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

3.11. целева субсидия на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ в 
размер на 30 000 лв. за популяризиране на курорт „Св. Св. Константин и 
Елена в чуждестранни TV програми, по §45 „Субсидии и други текущи 



трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по икономиката“ /Пр. №19/;    

3.12. целева субсидия на Варненската асоциация на туристическите 
агенции в размер на 15 000 лв. за организиране на бизнес срещи с 
участието на Община Варна с представители на туристически пазари, по 
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. №19/;    

3.13. целева субсидия на Клуб на професионалните готвачи в размер 
на 10 000 лв. за организиране и провеждане на „На върха на ножа“ – 
кулинарно състезание за непрофесионалисти, по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по икономиката“ /Пр. №19/;   

3.14. целева субсидия на Съюза на екскурзоводите в България в 
размер на 3 000 лв. за честване на „Международен ден на екскурзовода“, 
по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. №19/;  

    3.15. целева субсидия на народно читалище „Христо Ботев – 
1928“, гр. Варна за подпомагане на дейността на Фолклорен ансамбъл 
„Варна“ за  2020 г. в размер 100 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Читалища“ 
/Пр. №24, Пр. №24а/;    

  3.16. трансфери за подпомагане дейността на културни институти за 
съвместно финансиране, съгласно сключени договори с Министерство на 
културата по §61-02 „Предоставени трансфери“ в размер на 210 000 лв., 
както следва: за Театрално-музикален продуцентски център – Варна 
/ТМПЦ/  – 160 000 лв. и за Държавен куклен театър – 50 000 лв. /Пр.24/;       

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

3.18. целева субсидия, в размер на 215 000 лв. на църковното 
настоятелство на храм „Свети мъченик Прокопий Варненски“, както 
следва: в т.ч. 120 000 лв. за вертикална планировка, 95 000 лв. за вътрешни 
дървени врати, парапети - емпория и др., по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Субсидии и 
други разходи за дейности по религиозното дело“ /Пр. №24/;        

3.19. целева субсидия, съгласно решение на Общински съвет – Варна 
№1532-5 т.3.21. от протокол №37/30.01.2019 г., в размер на 70 000 лв. за 
Митрополитски катедрален храм „Свето Успение Богородично“ за ремонт 
на покрива и на отоплителната инсталация , по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Субсидии и други разходи за дейности по религиозното дело“ /Пр. №24/;  



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

3.21. целева субсидия в размер на 150 000 лв., съгласно Наредба на 
Общински съвет  Варна за финансово подпомагане на „Проекти за 
озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на 
зелените площи, собственост на Община Варна - за реализиране на 
проекти, по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица 
с нестопанска цел“, дейност „Озеленяване“ /Пр. №2, Пр. №5/;     

3.22. целеви субсидии за общински програми, както следва: 
3.22.1. по програма „Аз успявам”- целево финансиране на 

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

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

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

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

 3.22.5. по програма „Скрининг на заболявания на щитовидната 
жлеза“ - целево финансиране общо в размер на 36 000 лв., разпределени, 
както следва: „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД - 
9 000 лв., „Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина“ – 
Варна“ ЕООД - 9 000 лв., „Диагностично - консултативен център 3 – 
Варна“ ЕООД - 9 000 лв.,  „Диагностично - консултативен център 4 – 
Варна“ ЕООД - 9 000 лв., по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 



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

3.22.6. по програма „Профилактика на женското здраве” -  целево 
финансиране на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД в размер на 
20 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр.№ 22/; 

3.22.7. по програма „Скрининг на преканцерози на маточната шийка" 
- целево финансиране общо в размер на 12 000 лв., разпределени, както 
следва  - „Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски – 
Аспарухово - Варна“ ЕООД – 4 000 лв., „Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - 
Варна“ ЕООД – 4 000 лв., „Диагностично - консултативен център 3 – 
Варна“ ЕООД - 4 000 лв.,  по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ 
/Пр. №22/; 

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

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

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

3.22.11. по програма „Детско дентално здраве"- целево финансиране 
в размер на 15 000 лв. на „Дентален център I Варна“ ЕООД по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“  /Пр. №22/; 

3.22.12. по програма „Ранно откриване, превенция и профилактика 
на усложненията от диабета – диабетно стъпало“ - целево финансиране в 
размер на 10 000 лв. на „Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ 
ЕООД по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

 3.22.13. по програма „Профилактика на онкологични заболявания" - 
целево финансиране общо в размер на 20 000 лв. на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко 



Антонов Марков - Варна“ ЕООД по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ /Пр. №22/; 

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

 3.22.15. по „Социална програма“ - целево финансиране на фондация 
„Човек на фокус“ за програма „Запознаване на хора в неравностойно 
положение с традиционните християнски ценности и подкрепа на 
младежи, възпитани в институции и провеждане на беседи - пастирски и 
психологически въпроси“, по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по 
социалното осигуряване“ в размер на 20 000 лв./Пр. №16/; 

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

 3.22.17. по „Програма за превенция на рисковото поведение сред 
деца и млади хора“ – 129 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ дейност „Други 
дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. №27/; 

 3.22.18. по програма „Спорт” – 1 241 000 лв. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Спортни бази за спорт за всички“ и 20 000 лв. по §42 „Текущи трансфери, 
обезщетения и помощи за домакинствата“/Пр. №25/; 

 3.22.19. по програма „Младежки дейности 2020“  - 21 000 лв. по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 390 
600 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, 5 000 лв. по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и 
помощи за домакинствата“, дейност „Други дейности за младежта“ /Пр. 
№26/; 

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

 3.22.21. по програма „Програма за насърчаване творческите заложби 
на ученици и студенти с изявени дарби“ – 63 000 лв. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 22 000 
лв. по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“, 
дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. №29/; 



3.22.22. по програма „Програма на Община Варна за приобщаващо 
образование на деца,  ученици  и студенти от различни етнически групи и в 
неравностойно социално положение“ – 20 000 лв. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Други дейности по образованието“ /Пр. №30/; 

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

3.22.24. по програма „Международни и местни културни прояви за 
2020 г.“ – 1 000 375 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“ и 380 000 лв. по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 248 000 по §42 
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“дейност 
„Други дейности по културата“ /Пр. №24/; 

3.22.25. целево финансиране на фондация „Човек на фокус“ по 
програма „Международни и местни културни прояви“ в размер на 30 000 
лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“ /Пр. №24/; 

 3.22.26. по програма „Туризъм“ 2020 г. – 166 000 лв. по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“ /Пр. №19/. 

3.23. Упълномощава Кмета на общината да договори условия по 
предоставянето и отчитането на целевите субсидии и трансфери.  

 
 4. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински 

съвет - Варна по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 
домакинствата“, както следва за: 

4.1. Подпомагане на лечението на граждани от бюджета на дейност 
„Други дейности по здравеопазването” – 150 850 лв., в т.ч. 850 лв. 
преходни от 2019 /Пр. № 2/.  

4.2. Подпомагане на двойки за инвитро процедура от бюджета на 
дейност „Други дейности по здравеопазването”– 238 660 лв., в т.ч. 78 660 
лв.преходни от 2019 г., /Пр. № 2/. 

Общо помощи по т.4.1. и т.4.2. – 389 510 лв. 
 4.3. Социално битови разходи на социално слаби граждани - по 

бюджета на дейност „Други служби и дейности по социалното 
осигуряване” – 132 000 лв. в т.ч. 1 200 лв. преходни от 2019 г. /Пр. № 2, Пр. 
№ 16/. 

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

Общо помощи по т.4.3. и т.4.4 – 144 000 лв. 



4.5. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на 
дейност „Обредни домове и зали” – 10 000 лв. /Пр. № 2/.  

 4.6. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на 
дейност „Други дейности по транспорта и пътищата” – 9 422 224  лв., в т.ч. 
210 000 лв. преходни от 2019 г. /Пр. №9/. 

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

 
5. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 

туристическия данък за 2020 г. /Пр. № 19/. 
 
6. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 

концесионни плащания през 2020 г. /Пр. № 33/. 
 
7.Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от такси 

за водовземане на минерала вода за 2020 г. /Пр. № 17/. 
 

           8.Приема разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя 
на безстопанствените кучета за 60 000 лв. по бюджета на Общински 
приют за безстопанствени кучета, събрани от „Общинска такса  за 
притежаване на куче“, съгл. чл.175 от Закона за ветеринарно медицинската 
дейност /Пр. №1, Пр. №2/. 

 
XІ.  Приема разпределение на Преходен остатък за 2020 г. в размер 

на 33 056 439 лв., /Пр. №11/. 
 
XII. Приема Очакван размер на просрочените вземания, които ще 

бъдат събрани през 2020 г. /Пр. №14/. 
 
XIII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.8 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява 
индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз, в т.ч. индикативен разчет за капиталови разходи, финансирани със 
средства от Европейския съюз и планирани трансфери за съфинансиране 
на проекти и програми на ЕС /Пр. №34 и Пр. №1/. 

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

самоуправление и местната администрация и чл.104, ал.1, т.5 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява предоставянето 



на временни безлихвени заеми по индикативен годишен разчет за сметките 
за средства от Европейския съюз от бюджета на Община Варна в размер на 
4 313 009 лв. за финансиране на проекти и програми на ЕС, до 
възстановяването на разходите от Управляващия орган /Пр.№34 и Пр. №1/. 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.9 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява 
актуализирана бюджетната прогноза за местни дейности за периода 
2020-2022 г., съгласно приложение /Пр.№ 36/.  

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

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – 
Варна определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2020 г., 
съгласно приложение /Пр. №20/. 

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

самоуправление и местната администрация и чл.94, ал.2 и ал.3, т.1 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя 
максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през  2020 г. в размер на 340 700 000 лв. 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя 
максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2020 г. в размер на 287 000 000 лв.  

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

местното самоуправление и местната администрация, чл.94 от Закона за 
публичните финанси, чл.8, ал. 5 от Закона за общинската собственост 
Общински съвет - Варна определя разходи за изпълнение на дейности от 
местно значение за райони и кметства, които се финансират с 30 % от 
приходите от отдаване под наем на имоти - общински жилища, 
предоставени за управление на кметовете на райони или кметства по 
Закона за общинска собственост /Пр. №35/.   

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

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

1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет 
през 2020 г. - до 94 958 000 лв.  

2. Максимален дълг към 31.12.2020 г. до 161 791 000 лв.  



3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да 
бъдат издадени през 2020 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. Максимален размер на издадените общински 
гаранции към 31.12.2020 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 17, ал. 1 и във 
връзка с чл. 4, т. 1 от ЗОД, чл. 39, т. 2 и чл. 43, ал. 1 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 във връзка с решения № 1030-
2/№23/21.12.2017 г. и № 1140-5/№2/21.03.2018 г. на Общински съвет – 
Варна, Общински съвет – Варна: 

1. Изменя свои решения № 1030-2/№23/21.12.2017 г. и № 1140-5/№ 
28/ 21.03.2018 г. в точката, касаеща периода на ангажимент (срока за 
усвояване) за Транш 2 в следния смисъл: 

„Транш 2 период на ангажимент (период на поети задължения) – 36 
месеца от датата на подписване на договора за кредит.“ 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише 
Анекс към договор № Д18000497ВН/28.03.2018 г. с Европейската банка за 
възстановяване и развитие за изпълнение на т. 1 от настоящото решение. 

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

самоуправление и местната администрация и чл.40 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна определя при изпълнението 
на бюджета за  2020 г. да се съблюдават следните приоритети: 

1. плащания по обслужване на общинския дълг 
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, 
стипендии и  медикаменти 
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, 

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

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

 



XXIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 126 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие временно 
свободните средства по бюджета на общината да се ползват за текущо 
финансиране на одобрените по бюджета разходи и други плащания, при 
условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните 
от държавата дейности в определените им размери, както и на местните 
дейности и се спазват относимите за общината фискални правила, като не 
се променя предназначението на средствата в края на годината. 

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

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

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

местното самоуправление и местната администрация, и чл.84, ал.6 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна приема за 
сведение Протокола от публичното обсъждане на проектобюджета за 
2020 г. /Пр.№ 37/.  

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

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

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

 - да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 
бюджет 

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

 - в изпълнение на решение на Общински съвет № 567-7/№ 
14/20.12.2016 г., възлага на Кмета, средствата за хранене на децата в 
общинските детски градини, с изключение на децата в яслените групи, да 
им бъдат определени и утвърдени със самостоятелни бюджети, извън 
делегираните им бюджети. 

 - възлага на Кмета на Община Варна функцията по изграждането, 
основния ремонт и реконструкцията на спортни и фитнес площадки на 
открито в училищата и основния ремонт и реконструкцията на площадки 
за игра на открито и спорт в детските градини, включени в Разчета за 



капиталови разходи - функция „Образование“ /Пр. №4/ и в качеството на 
възложител по Закона за обществените поръчки да осъществи 
необходимите действия. Средствата да бъдат определени и утвърдени със 
самостоятелни бюджети, извън делегираните бюджети на училищата и 
детските градини. 

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

самоуправление и местната администрация и чл.125 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна оправомощава Кмета на 
Община Варна, както следва: 
          1. да извършва компенсирани промени, наложени в резултат на 
изменение в макроикономическите условия, възникване на неотложни 
потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през 
бюджетната година: 
          1.1. в частта за делегираните от държавата дейности - между 
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност 
          1.2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга по бюджета, без да 
изменя общия размер на разходите 

2. в изпълнение на правомощията си по т.1, Кметът издава заповеди 
         3. след извършване на промените, Кметът включва информация за 
същите в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.  

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
упълномощава Кмета на Община Варна: 
 - да разработва и възлага подготовката на общински програми и 
проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по 
структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по 
национални програми и от други източници  за реализиране на годишните 
цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 
 - да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други 
източници на финансиране за авансово финансиране на европейски 
програми и проекти при необходимост. 
 - да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други 
източници за авансово финансиране и съфинансиране при необходимост 
при реализиране на програми и проекти. 
 - да разработва и изменя, при необходимост, индикативен разчет за 
сметките за средства от Европейския съюз по оперативните програми, 
съгласно изискванията на Министерство на финансите. 



 - да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 
средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито 
бюджет е част от общинския бюджет. 

 
 
 
157-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение  за безвъзмездно предоставяне на гориво за отопление на 
културните институти за 2020 г. за 78 тона на стойност до 180 000 лв. 
(сто осемдесет хиляди лева), с цел тяхното подпомагане, както следва: 

  - Театрално-музикален продуцентски център – Варна - 60 тона на 
стойност до 144 000 лв. (сто четиридесет и четири хиляди лева);  

  - Държавен куклен театър – Варна – 18 тона на стойност до 36 000 
лв. (тридесет и шест хиляди лева). 

  Средствата да бъдат осигурени от дейност 736 „Оперно-
филхармонични дружества и опери“ от бюджета на Община Варна за 2020 
г. 

 
 
158-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат осигурени финансови средства в размер до 10 000 
лв. (десет хиляди лева) за археологически разкопки за обект „Княжески 
манастир „Света Богородица“ в рамките на бюджета на „Регионален 
исторически музей –Варна“ за 2020 г. - дейност 739 „Музеи и галерии с 
регионален характер“.     

 
 
 
 
159-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 30 000 
лв. (тридесет хиляди лева) на Настоятелство на храм „Свети Николай“ 
при Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, с ЕИК 
176904635 за завършване на храм „Свети Николай“. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 762 „Субсидии и други 
разходи за дейности по религиозно дело“, § 45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ от бюджета на Община 
Варна за 2020 г.  



Общински съвет – Варна задължава Настоятелството на храм „Свети 
Николай“ при Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, 
да представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
 
 
160-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от 
управителя на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение  Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  ЕООД с рег. № 
РД20001609ВН/24.01.2020 г., Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 50 000 лв. (петдесет 
хиляди лева) на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение  Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“  
ЕООД за изграждане на „Пристройка за външен асансьор към 
съществуваща сграда“. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, §55-00 „Капиталови трансфери“ от бюджета на 
Община Варна за 2020 г.  

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение  Проф. д-р Д. 
Стаматов - Варна“  ЕООД, да внесе предложение за увеличаване на 
капитала на търговското дружество, със стойността на целевата субсидия и 
да представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
 
 
161-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 1 от Закона за 
лечебните заведения, във връзка с писмо от д-р Красимир Петров – 
изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение 
„Света Анна - Варна“ АД с рег. № РД20001836ВН/28.01.2020 г., Общински 
съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер до 330 000 лв. (триста тридесет хиляди лева)  на „Многопрофилна 
болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ АД, ЕИК 000090019 
за закупуване на рентгенов апарат за Мултипрофилното спешно отделение 
към „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ 
АД.  

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, §55-00 „Капиталови трансфери“  от бюджета на 
Община Варна за 2020 г.  



Общински съвет – Варна задължава изпълнителния директор на 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ АД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 Предоставените от бюджета на Община Варна средства за лечебното 
заведение за капиталов разход да се отразят като увеличение в капитала на 
дела на Община Варна, чрез записване на нови акции, след проведено 
Общо събрание на акционерите. 

 
 
 
162-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 133 ал. 2, т. 2 от Закона за 
физическото възпитание и спорта, Общински съвет – Варна взема решение 
да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 250 000 лв. (двеста и 
петдесет хиляди лева) на Сдружение с нестопанска цел за обществена 
полза „Баскетболен клуб „Черно море - Тича““, ЕИК 177029421 за 
сезон 2019-2020 г. на мъжки представителен отбор и детско – юношеска 
школа на „Баскетболен клуб „Черно море - Тича““. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт 
за всички“, § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица 
с нестопанска цел“, приложение № 25 от бюджета на Община Варна за 
2020 г. 

Общински съвет – Варна задължава изпълнителния директор на 
Баскетболен клуб „Черно море - Тича“ да представи отчет за разходването 
на отпуснатите средства. 

 
 
 
163-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 6 000 
лв. (шест хиляди лева) на Ездови клуб „Ангард“ за провеждане на 
спортни турнири по случай Тодоров ден и Републикански турнир по 
прескачане на препятствия.  

Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт 
за всички“, § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица 
с нестопанска цел“, приложение № 25 от бюджета на Община Варна за 
2020 г. 

Общински съвет – Варна задължава Председателя на Ездови клуб 
„Ангард да представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
 
 



 
164-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение за предоставяне на 5 броя абонаментни карти за целия 
градски транспорт за нуждите на „Дружеството на инвалидите – Варна“. 

 
 
 
 
165-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 36 000 
лв. (тридесет и шест хиляди лв.) с включен ДДС на „Медия груп  24“ 
ЕООД, ЕИК 160100650 за медиен проект за отразяване на културни и 
други значими събития на Община Варна. В сключения договор с медията 
следва да бъде включено задължение за отразяване на културни и други 
значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по 
културата“ от бюджета на Община Варна за 2020 г. 

Общински съвет – Варна задължава „Медия груп  24“ ЕООД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
 
 
166-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 51 360 
лв. (петдесет и една хиляди триста и шестдесет лв.) с включен ДДС на 
„Смарт Хоум Сис“ ООД, собственик на медия „Нова Варна“, ЕИК 
202977153 за медиен проект за отразяване на културни и други значими 
събития на Община Варна. В сключения договор с медията следва да бъде 
включено задължение за отразяване на културни и други значими събития 
на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по 
културата“, приложение  № 24 от бюджета на Община Варна за 2020 г. 

Общински съвет – Варна задължава „Смарт Хоум Сис“ ООД, 
собственик на медия „Нова Варна“ ЕООД да представи отчет за 
разходването на отпуснатите средства. 

 
 
 



167-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 29 760 
лв. (двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет лв.) с включен ДДС 
на „ПРО НЮЗ България“ АД, ЕИК 202217061 за медиен проект за 
популяризиране и представяне на възможностите за туризъм на Община 
Варна. В сключения договор с медията следва да бъде включено 
задължение за отразяване на значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“, приложение № 19 от бюджета на Община Варна за 2020 г.  

Общински съвет – Варна задължава „ПРО НЮЗ България“ АД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
 
 
168-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

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

Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“ 
от бюджета на Община Варна за 2020 г. 

Общински съвет – Варна задължава „Медийна група Черно море” 
ЕООД да представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
 
 
 
169-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 45 540 
лв. (четиридесет и пет хиляди петстотин и четиридесет лв.) с включен ДДС 
на „Дарик радио“ АД, ЕИК 831476119, за съвместен медиен проект „Зала 
Пленарна” на „Дарик радио”, Община Варна и Общински съвет – Варна. В 
сключения договор с медията следва да бъде включено задължение за 
отразяване на значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“ 
от бюджета на Община Варна за 2020 г. 

Общински съвет – Варна задължава „Дарик радио“ АД  да представи 
отчет за разходването на отпуснатите средства. 



170-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 30 000 
лв. (тридесет хиляди лв.) с включен ДДС на „Труд медиа“ ЕООД, ЕИК 
203021560 за медиен проект за реализиране на спортни и други значими 
проекти. В сключения договор с медията следва да бъде включено 
задължение за отразяване на значими събития на Община Варна.  

 Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт 
за всички“, приложение № 25 от бюджета на Община Варна за 2020 г. 

Общински съвет – Варна задължава „Труд медиа“ ЕООД да представи 
отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
 
 
 
171-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД19019989ВН-008ВН/29.01.2020 г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Варна да 
издаде в полза на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално развитие", 
Запис на заповед по образец със срок на предявяване за плащане до 
09.08.2022 г. (два месеца след приключване на проекта), гарантиращ 
пълния размер на исканото авансово плащане в размер на 970 316,34 лева 
(деветстотин и седемдесет хиляди триста и шестнадесет лева и тридесет и 
четири стотинки) по Административен договор за безвъзмездна финансова 
помощ № BG16RFOP001-1.002-0005-C01, РД-02-37-118/10.10.2019г. за 
изпълнение на проект BG16RFOP001-1.002-0005 „Подобряване на 
социалната инфраструктура в град Варна“ в рамките на процедура на 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-
1.002 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие 2014-2020-Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие 2014-2020“, съгласно приложение към настоящото решение.  

 
 
 
172-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 12 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20002139ВН/30.01.2020  г., Общински 
съвет – Варна реши: 



1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Рехабилитация, модернизация и изграждане на 
интелигентна система за управление и мониторинг на системата за 
външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, 
„Възраждане ІІІ м.р.“ и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“; 

2. Собствеността, видът и предназначението на придобитото 
оборудване/актив, обект на финансиране по проект „Рехабилитация, 
модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и 
мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район 
„Младост“, кв.16, „Възраждане ІІІ м.р.“ и „Възраждане“ ІV м.р. на Община 
Варна“, няма да бъде променяно за период, не по-малък от 5 години след 
одобрение на финалния отчет по проекта, като гарантира, че в рамките на 
този период същите ще се използват за целите на проекта. 

 3. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение 
„Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за 
управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в 
район „Младост“, кв.16, „Възраждане ІІІ м.р.“ и „Възраждане“ ІV м.р. на 
Община Варна“ и подписване на договор за безвъзмездна финансова 
помощ, Община Варна да осигури средства от бюджета на Община Варна 
за мостово финансиране, преди възстановяване на средствата от 
Програмата. 

 
 
 
 
 
173-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 103, ал. 1 и чл. 133, ал. 1 
от Закона за физическото възпитание и спорта и по предложение от Кмета 
на Община Варна с рег. № РД19024173ВН/20.12.2019 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие си Община Варна да подпомогне Спортно училище 
„Георги Бенковски“, като поеме разходите му за наем на зала за спортна 
гимнастика в размер на 49 928 лв. (четиридесет и девет хиляди деветстотин 
двадесет и осем лева) годишен наем, общо за две години (2020 г.  и 2021 г.) 
- 99 856 лв. (деветдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и шест лева). 

Средствата да бъдат осигурени като трансфер по §61-02 )-) от 
приходната част по бюджета на Община Варна за 2020 г. и 2021 г. 

Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише 
договор за отпускане на финансови средства на Спортно училище „Георги 
Бенковски“ за поемане на разходите му за наем на зала за спортна 
гимнастика общо за две години (2020 г.  и 2021 г.) - 99 856 лв. (деветдесет 
и девет хиляди осемстотин петдесет и шест лева). 

 



174-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Стоян 
Йорданов Стоянов, Председател на УС на СНЦ „МИРГ“ Варна с рег. № 
ОС19000723ВН/27.11.2019 г., Общински съвет – Варна дава съгласие и 
упълномощава Кмета на Община Варна да издаде и подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на 
Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 165 197.24 лв. (сто шестдесет и 
пет хиляди сто деветдесет и седем лева и двадесет четири стотинки) за 
обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане за 2020 г. 
на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, район 
Аспарухово - Белослав – Аксаково“ по Административен договор № 
МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегията за водено от 
общностите местно развитие и Споразумение за управление на стратегия 
за водено от общностите местно развитие № МДР-ИП-01-75/10.07.2018 
год., сключени между „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) 
Варна, район Аспарухово - Белослав – Аксаково“ и управляващия орган на 
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. по процедура 
BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от 
общностите местно развитие", Програма за морско дело и рибарство 2014-
2020 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

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

 
 
 
 
175-4. На основание чл. 21, ал.1, т. 2  и чл.17, ал.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.18, ал. 1, т. 2, чл. 
18а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за социално подпомагане и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20002161ВН/30.01.2020 г., Общински 
съвет – Варна увеличава числеността на персонала на второстепенният 
разпоредител с бюджет „Комплекс за социални услуги за деца и 
младежи“, с адрес за управление - гр. Варна, ул. „Константин и Фружин“ 
№ 42, с една щатна бройка на длъжност „шофьор“ по бюджета на Община 
Варна, дейност 530 Център за настаняване от семеен тип, функция V. 



Общата численост на персонала от 94,5 щатни бройки става 95,5, считано 
от 01.01.2020 г.   

 
 
 
 
 
176-4. На основание чл. 21, ал.1, т. 2 и чл.17, ал.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.18, ал.1, т.2 и чл. 
18а, ал.1 и ал.2 от Закона за социално подпомагане и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20002158ВН/30.01.2020 г., Общински 
съвет – Варна увеличава числеността на персонала на „Приют за 
временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“ с капацитет 
100 места в общежитие бл.А, на адрес ул. „Петко Стайнов“ №7, със статус 
на второстепенен разпоредител с бюджет, местна дейност, Функция V 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по бюджета на Община 
Варна, дейност 553 „Приюти“ с четири длъжностни щатни бройки -
„огняр“. Общата численост на персонала се увеличава от 18 на 22 броя 
щатни бройки, считано от 01.01.2020 г.  

 
 
 
 
177-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20002275ВН/30.01.2020 г., Общински съвет - 
Варна одобрява промени в общата численост и структурата на общинската 
администрация, считано от 01.03.2020 г., както следва: 

1. Създава дирекция „Екология и опазване на околната среда“ в 
общата администрация на Община Варна; 

2. Прехвърля 7 щатни бройки от дейност 623 „Чистота" в дейност 
122 „Общинска администрация“ - дофинансиране; 

3. Одобрява структура на общинската администрация на Община 
Варна, организирана в дирекции, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

 
 
 
 
178-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, т. 5 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет - 



Варна дава съгласие за теглене на банков кредит за оборотни средства в 
размер на 80 000 /осемдесет хиляди/ лв. и одобрява Договор за банков 
кредит, продукт „Бизнес кредит“ № BL70158 между Банка „Юробанк И 
ЕФ  Джи България“ АД и „ДКЦ Свети Иван Рилски – Аспарухово – 
Варна“  ЕООД, съгласно приложение към настоящото решение. 

 

 

 

179-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 
ОС19000134ВН/15.03.2019 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на Христо Христов от 
гр. Варна.   

 
 
 
 

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

 
 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 4 

от заседание, проведено на 11.02.2020 г.  
по точка  пета от дневния ред 

 
 

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

(1) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по процедура “Интелигентни градове и общности“ по 
Програма Хоризонт 2020. 

(2) – одобряване на актуализиран документ за изпълнение на 
Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г. 
 

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

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

180-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20002067ВН/29.01.2020  г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по процедура LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020 
„Интелигентни градове и общности“ по Програма Хоризонт 2020. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесулния кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно 
кратките срокове за кандидатстване по проекта. 

 
 
 
181-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 3 от Правилника за 
прилагане на Закона за регионалното развитие и по предложение от Кмета 
на Община Варна с рег. № РД20002140ВН/30.01.2020  г., Общински съвет 
– Варна одобрява актуализиран документ за изпълнение на Общински 



план за развитие на Община Варна 2014-2020 г., съгласно приложение 
към настоящото решение. 

  
 
 

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

  



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 4 

от заседание, проведено на 11.02.2020 г.  
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

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

(1) – приемане на Насоки за кандидатстване по направленията на 
общински фонд „Култура“ 2020 г. 

(2) – определяне на временни членове на Експертния съвет към 
фонд „Култура”. 
 

   Докл.: Димитър Чутурков – Председател на ПК „КДР“ 
        
   
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
182-6. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6, т. 12, т. 23 и  ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, и чл. 18, ал. 2, т. 3 и 
чл. 36 от Закона за закрила и развитие на културата,  Общински съвет – 
Варна приема Насоки за кандидатстване по направленията на 
общински фонд „Култура“ 2020 г., съставляващо неразделна част от 
„Правилника за работа на фонд „Култура“ на Община Варна“, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
 
 

183-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от Правилника 
за работа на фонд „Култура” на Община Варна и по предложение на ПК 
„Култура и духовно развитие“, Общински съвет – Варна избира временни 
членове на Експертния съвет на фонд „Култура”, както следва:   

1. Симеон Стефанов Лютаков; 
2. Кремена Цанкова Маркова; 
3. арх. Владимир Максимов Попов; 



4. Росица Иванова Тодорова;  
5. Димитър Константинов Дермански; 
6. Страцимир Илков Павлов.  

 
 
 
 

 
 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 4 

от заседание, проведено на 11.02.2020 г.  
по точка  седма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Архитектура и градоустройство” относно: 

(1) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за УПИ Х-154 „за жилищни сгради и трафопост“, кв. 6, по 
плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, Община Варна. 

(2) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за УПИ VІ-4044011; VІІ-4044037; УПИ VІІІ-4044012 и УПИ 
Х-4044086, кв. 9, по плана на Западна промишлена зона ІІ част, гр. Варна 
по съдебно решение № 1419/02.07.2018 г. на Административен съд – 
Варна. 
 

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

Р Е Ш Е Н И Я: 

184-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, Заповед № 340/27.06.2019 г. на Главен 
архитект на Община Варна за изработване на проект за изменение на ПУП 
– ПРЗ на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, 
представена скица по чл. 135, ал. 2 от Закона за устройство на територията, 
като се имат предвид решение по т. 4 от Протокол № 38/22.10.2019 г. на 
ЕСУТ при Община Варна, административна преписка с рег. № 
АУ066210ВН/08.07.2019 г. и по доклад от Кмета на Община Варна с рег. 
№ АУ066210ВН-013ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за 
урегулиран поземлен имот X-154 „за жилищни сгради и трафопост“, кв. 6, 
по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, Община Варна, 
представляващ изменение на ПУП, одобрен със заповед № РД-02-15-



90/12.10.2017 г. на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. 

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

 
 
 
185-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16, ал. 1, чл. 
129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и по доклад от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20002259ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване за урегулиран поземлен имот VI-4044011; VI1-4044037; 
урегулиран поземлен имот VIII-4044012 и урегулиран поземлен имот Х-
4044086, кв. 9, по плана на Западна промишлена зона II част, гр. Варна 
въз основа на съдебно решение № 1419/02.07.2018 г. по административно 
дело № 2833/2017 г. на Административен съд – Варна. 

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

 
 

 
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 
№ 4 

от заседание, проведено на 11.02.2020 г.  
по точка  осма от дневния ред 

 
 

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

(1) – приемане на Наредба за условията и реда за записване, 
отписване и преместване на деца в общински детски градини, полудневни 
и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на 
Община Варна. 

(2) – приемане на Правилник за устройството и дейността на Център 
за подкрепа за личностното развитие – Център за кариерно ориентиране 
Варна. 

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

         
  
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
186-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД19023887ВН/17.12.2019 г., Общински съвет – Варна  приема Наредба 
за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в 
общински детски градини, полудневни и целодневни подготвителни 
групи към училищата на територията на Община Варна, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
 
 
 

187-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 49, ал. 8 и 



§18, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
предучилищното и училищното образование и по предложение от Кмета 
на Община Варна с рег. № РД19023701ВН/13.12.2019 г., Общински съвет – 
Варна приема Правилник за устройството и дейността на Център за 
подкрепа за личностното развитие – Център за кариерно ориентиране 
Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
 
 
 
 

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

  
 
     



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 4 

от заседание, проведено на 11.02.2020 г.  
по точка  девета от дневния ред 

 
 

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

(1) – даване на съгласие за изменение на разрешително за 
водовземане на „Карачи“ ЕАД и предоставяне безвъзмездно на населението 
на общината допълнителен обем минерална вода годишно от участък 
„Варна“ на находище 100 и участък „Варна“ на находище 101.  

(2) – даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане 
от минерални води чрез сондаж Р-107х „Варна“ на „Булпорт Логистика“АД, 
град Варна. 

 
   Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
 
 Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 
188-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
водите, § 133, ал. 9, т. 1, б. „а“ и т. 2, б. „г“ от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за водите, във връзка с решение № 1717 – 3/41/27, 
28.06.2019 г. на Общински съвет – Варна и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД19023372ВН/10.12.2019 г., Общински съвет – 
Варна: 
 1. Дава съгласие Кметът на Община Варна да издаде решение за 
изменение на разрешително № 21610079/05.12.2018 г. за водовземане от 
минерални води чрез сондаж Р-2x „Св. Св. Константин и Елена“, по 
заявление на „Карачи“ ЕАД, град Варна.   
 2. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно на населението на 
общината допълнително 15 768 m³ минерална вода годишно от участък 
„Варна“ на находище 100 и участък „Варна“ на находище 101, с което 
общото количество, предоставено безвъзмездно се увеличава на 109 451 m³ 
годишно, от което;  



- 32 498 m³ - за пиене и водоналиване; 
- 76 953 m³ - за водоснабдяване на естествен басейн на плажната 

ивица на кк „Св. Св. Константин и Елена“. 
 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяване на всички действия за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението.   
 

 
 

189-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в съответствие с чл. 52, ал. 1, 
т. 3 от Закона за водите, §133, ал. 9, т. 2, б. „в“ от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за водите и по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № РД19005439ВН – 011ВН/03.02.2020 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да издаде 
разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-107х 
„Варна“ на „Булпорт Логистика“АД, град Варна. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяване на всички действия за правилното и законосъобразно 
изпълнение 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 
№ 4 

от заседание, проведено на 11.02.2020 г.  
по точка  десета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна 
да участва в Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и 
канализация-Варна“ ООД, насрочено на 20.02.2020 г. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
          

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

190-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества и във връзка Покана вх.№ 
ОС20000042ВН/20.01.2020 г. от Валентин Вълканов – управител на 
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД, Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на съдружника Община Варна – общинският 
съветник Светлозар Иванов Чорбаджиев, да участва в Общото събрание на 
съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД, което ще 
се проведе на 20.02.2020 г. (четвъртък) от 13:00 часа, в зала „Колегиум“, 
ет. I, в сградата на Централно управление на Дружеството, гр. Варна, ул. 
Прилеп № 33 и да гласува по посочените в предварително обявения дневен 
ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на управител на 
„Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД във връзка с проведената в 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) 
конкурсна процедура за избор на управител на дружеството и спечелилото 
конкурса лице, и определяне на възнаграждението му.“ Проект за решение 
по т. 1: „Общото събрание на съдружниците избира Валентин Донев 
Вълканов за управител на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД за 
срок от 3 години (лицето, спечелило проведения в МРРБ конкурс за 
управител на дружеството, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредбата за 
изискванията и критериите за В и К операторите и квалификацията на 



персонала им, приета с ПМС № 11 от 23.01.2018 г.). Възнаграждението на 
управителя на дружеството да се определя в съответствие с изискванията 
на чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в 
търговските дружества с държавно участие в капитала.“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Упълномощаване на 
министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи 
договор за възлагане на управлението на „Водоснабдяване и канализация-
Варна“ ООД с избрания управител, във връзка с решението по т. 
1.“ Проект за решение по т. 2: „Общото събрание на съдружниците 
упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството 
да сключи договор за възлагане на управлението на „Водоснабдяване и 
канализация-Варна“ ООД с избрания управител, във връзка с т. 1.“ – Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Даване на съгласие за 
издаването на обезпечение под формата на запис на заповед от 
„Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД-издател в полза на 
Министерството на околната среда и водите, Главна дирекция 
„Оперативна програма околна среда“-поемател, в качеството му на 
управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, с 
която дружеството се задължава неотменимо и безусловно, срещу 
представянето на записа на заповед да заплати по банкова сметка на 
поемателя без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси 
и удръжки от какъвто и да било характер на управляващия орган сумата в 
размер на 9 676 021.47 лв. (девет милиона шестстотин седемдесет и шест 
хиляди двадесет и един лева и 47 ст.), като срокът на предявяване е 2 (два) 
месеца след извършване на финално плащане по административния 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или при пълно 
покриване на аванса с допустими разходи съгласно чл. 131, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013.“ Проект за решение по т. 3: „Общото 
събрание на съдружниците дава съгласие за издаването на обезпечение под 
формата на запис на заповед от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ 
ООД-издател в полза на Министерството на околната среда и водите, 
Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“-поемател, в 
качеството му на управляващ орган на оперативна програма „Околна среда 
2014-2020“, с която дружеството се задължава неотменимо и безусловно, 
срещу представянето на записа на заповед да заплати по банкова сметка на 
поемателя без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси 
и удръжки от какъвто и да било характер на управляващия орган сумата в 
размер на 9 676 021.47 лв. (девет милиона шестстотин седемдесет и шест 
хиляди двадесет и един лева и 47 ст.), като срокът на предявяване е 2 (два) 



месеца след извършване на финално плащане по административния 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или при пълно 
покриване на аванса с допустими разходи съгласно чл. 131, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013“ – Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна. 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Упълномощаване на 
управителя на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД да подпише 
запис на заповед, във връзка с решението по т. 3.“ Проект за решение по 
т. 4: „Общото събрание на съдружниците упълномощава управителя на 
„Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД Валентин Вълканов да 
подпише запис на заповед, във връзка с решението по т. 3.“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

190-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в Общото събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и Канализация-Варна“ ООД, представителят на 
съдружника Община Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на 
Общото събрание, за сведение. 
 

 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 4 

от заседание, проведено на 11.02.2020 г.  
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна 
да участва в редовно Общо събрание на „Асоциация по В и К”, на 
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – 
Варна“ ООД, Варна, насрочено на 25.02.2020 г. 

 
  Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

        
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

191 -11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 
198е от Закона за водите, и във връзка с писмо рег. № 
РД20001623ВН/27.01.2020 г. от Областния управител на област с 
административен център Варна, Общински съвет – Варна упълномощава, 
при невъзможност на Кмета на Община Варна да присъства, представителя 
на Община Варна – общинския съветник Станислав Георгиев Иванов, да 
участва в редовно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД 
Варна, което ще се проведе на 25.02.2020 г. /вторник/ от 13,00 часа, в 
заседателната зала в сградата на Областна администрация Варна, и да 
гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като 
има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане 
бюджета за 2020 г. на Асоциация по В и К на обособена територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД Варна.“ - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
отчета по бюджета за 2019 г. на Асоциация по В и К на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД 



Варна“. - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна.  

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
отчета за дейността за 2019 г. на Асоциация по В и К на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД 
Варна“. - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна.  

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други“. - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна: 

4.1. „Разглеждане и одобрение от общото събрание на Асоциация по 
В и К, на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация – Варна“ ООД на Подробна инвестиционна програма на 
„Водоснабдяване  и канализация – Варна“ ООД за 2020 г.“. - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна.  

191-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в Общото събрание на Асоциация по В и К на 
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – 
Варна“ ООД, Варна, представителят на Община Варна, общинският 
съветник Станислав Георгиев Иванов, на следващото заседание на 
Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на 
Общото събрание, за сведение. 
 
   

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 4 

от заседание, проведено на 11.02.2020 г.  
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

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

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

      
 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

192-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна освобождава от състава на ПК „Транспорт”, общинският съветник 
Даниел Христов Николов. 

192-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник  Даниел Христов Николов да бъде 
член на ПК „Благоустройство и комунална дейност”. 

 

 
193-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и и чл. 18, ал. 2 от Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет 
– Варна освобождава от състава на ПК „Обществен ред и сигурност”, 
общинският съветник Стела Димитрова Николова. 

193-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник  Стела Димитрова Николова да бъде 
член на ПК „Култура и духовно развитие”. 



194-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник  Айше Мехмед Кадир да бъде член 
на: 

- ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда”  
- ВрК „Изработване на проект за Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет – Варна“  
- Наблюдателна комисия. 

 
 
 

195-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник  Адиле Сабриева Кямил да бъде 
член на: 

- ВрК „Структури и общинска администрация“ 
- ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда”  
- ВрК „Изработване на проект за Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет – Варна“  
- Наблюдателна комисия. 

 
 
 

196-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник  Румен Николаев Иванов да бъде 
член на: 

- ВрК „Структури и общинска администрация“ 
- ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда”  
- ВрК „Изработване на проект за Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет – Варна“  
- Наблюдателна комисия. 

 
 
 

197-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 



Варна освобождава от състава на ПК „Наука и образование”, общинският 
съветник Огнян Василев Къчев. 

197-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местото 
самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник Огнян Василев Къчев да бъде член 
на ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност”. 

 
 

 
198-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник Христо Бойчев Боев да бъде член на 
ПК „Младежки дейности и спорт”. 

 
 
 
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 
№ 4 

от заседание, проведено на 11.02.2020 г.  
по точка  тринадесета 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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