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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата. Вече голяма част от въпросите, разбира се бяха 

отправени. Георги Георгиев, заповядайте. След това Костадин Костадинов. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, първият ми въпрос е свързан с това, че днес получавам 

отговор от администрацията на въпрос, който сме задали през декември 
2019 г. С тази скорост на работа, ако Община Варна беше частна фирма, 
досега не просто щеше да е фалирала, щеше да е някъде в историята, в 
бунището на всички възможни стопански субекти. По този начин, с тази 
работа, не е чудно защо градът ни е пуст, след 06.00 часа – няма жив човек, 
освен протестите, които в момента огласят целия град и … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Георгиев, правите изказване в момента. Заповядайте с въпросите. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Така. Следващият въпрос е. .. Чакай, чакай, ще питам. Следващият 

ми въпрос е защо общината е толкова пасивна спрямо привличане на 
туристи в нашия град? Абсолютно, абсолютно пасивна. Значи, може да 
направите сравнение с кмета на Бургас, който макар и от същата 
политическа банда, извинявайте фирма, извинявайте партия… Да, да…. 
Макар да е …. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Георгиев… 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Какво? 
 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Умишлено … 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Не, обърках се, сериозно ви казвам, без да искам… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Умишлено … 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Сериозно Ви казвам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отново Ви правя забележка. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Добре. Съжалявам.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Два въпроса зададохте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Нека да го направим – това е много важно. Действително, в Бургас 

получава огромно предимство само защото администрацията е активна. 
Защо нашата администрация не е активна? Украинските туристи са в топ 
три на туристите, които посещават България, като наброяват някъде около 
600 000 човека, които идват. В момента, за да дойде един турист от 
Украйна до България, той трябва да мине през зелен коридор, който е 
одобрен от Европейската комисия и пътят му се удължава някъде около 
три пъти, 1 800 км. трябва да мине този турист евентуално, ако е 
достатъчно мазохистичен да дойде до България. Защо, защо 
администрацията не предприеме действия и мерки, и не се свърже с 
Министерски съвет, Министерство на туризма, да се опитаме да направим 
някаква бърза връзка между, ако трябва и втори зелен коридор, от Одеса до 
Варна, за да има някакво развитие по този случай. В момента всички 
виждате, че курортите са празни. От там нататък всичко е следствие. Какво 
си говорим, какво решаваме, какво обсъждаме ние тука при положение, че 
няма туристи. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Бих искал, само последно да се обърна към колегите от опозицията… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А не, не … 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Днес ще се реши кой подкрепя настоящото положение … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не. Не. Не, не, не, не. Това не е обръщение. Имахте възможност 

да направите такова. Така. Г-н Костадинов, имате думата, след това г-жа 
Николова... Колеги, отново обръщам внимание – да отправяме въпроси 
към администрацията и г-н кмета, а не изказвания да правим. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н председател, уважаеми съграждани, аз имам два въпроса и двата 

въпроса са много конкретни. Преди един месец имаше заявено за пореден 
път, в продължение на последните две години, желание от страна на 
жителите на селищно образование „Добрева чешма“ да получат 
информация от Община Варна кога ще бъде решен техният 
инфраструктурен проблем, тъй като нямат нормален достъп до 
транспортната мрежа на общината, тъй като има един единствен полу-
асфалтиран път, който ги свързва с останалата част на общината. Цялото, 
все по-разрастващо се селищно образование, на практика няма и един 
метър асфалтиран път. Има тук-там макадамова настилка, която хората са 
правили сами. Те са искали среща с районния кмет на „Приморски“ Петя 
Проданова. Петя Проданова е прехвърлила естествено, както в този случай 
трябва да постъпи към Община Варна и кмета Портних. Обаче аз поне не 
съм научил, нито хората, които са се интересували, защото там има 
инициативен комитет с подписка, която е подкрепена от повече от 250 
постоянно живеещи там, адресно регистрирани жители – граждани, 
избиратели на Варна - никой не е научил и не е разбрал, дали Община 
Варна има някакъв, дори на теория инвестиционен план за този район, 
който пак повтарям е един от най-големите и бързо развиващи се в 
територията на общината. Настоявам да получа отговор сега, а не след 
шест месеца, както каза преди малко колегата Георгиев, защото и аз съм 
имал такъв горчив опит с въпроси, задавани в един период и получаваме 
отговор примерно да кажем след 6 – 7 месеца. Като отговорът, разбира се 
винаги е от типа – човекът взе парите и каза ще видим. 

Вторият ми въпрос е още по-конкретен. Като влизах в общината 
съвсем случайно ме срещна един човек, който каза, че се казва Валери 
Григоров - затова го казвам, за да се запиши в протокола. Каза, че е в 



приюта, който е до Дома на глухите, знаете за какво става въпрос. Каза, че 
той в момента се ремонтира и са му казали, че трябва да напусне, без да му 
кажат къде би могъл да отиде да намери подслон, като човекът заяви, че е 
без дом, без никаква собственост, без никакви средства. Даже каза, че няма 
и телефон. Аз го помолих да дойде в 11:30 тук отвън, за да му кажа какво 
съм говорил с кмета директно, защото просто днес имаме сесия и се 
възползвам от случая сега да питам директно кмета, който е иначе, както 
всички знаем доста труден за откриване и почти невъзможно за свързване с 
него по телефона. Така че, искам да получа отговор и на двата въпроса 
сега, веднага, а не след шест месеца. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Костадинов. В Правилника чл. 74 ясно и точно е 

записано. Г-жо Николова, заповядайте. След това г-н Боев. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Уважаеми колеги, уважаеми г-н кмете, по Закона за устройство на 

територията, кметът на общината трябва да прави ежегодно отчет за 
изпълнението на Общия устройствен план. Г-н Портних досега такъв отчет 
не е правил. Моят въпрос е кога има намерение общинска администрация 
да подготви такъв отчет и кога ние и гражданите на Варна ще се запознаем 
с него? 

Вторият ми въпрос е съществува ли изобщо г-н Гърбузов в общинска 
администрация? Три пъти съм изпращала питания към този господин, той 
не ми е отговорил нито веднъж. Последното питане съм го пуснала с копие 
до г-н Балабанов. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-н Боев, имате думата. След това г-н Златев. Мартин 

Златев всъщност, да. Той Светлан Златев отсъства днес. Заповядайте. 
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми г-н кмете, г-н председател, уважаеми колеги, със Заповед 

№ 1129 от 19.03 тази година, кметът на Община Варна е наредил да се спре 
работата на т. нар. вендинг автомати за кафе, разположени на открито. 
Уважаеми колеги, всички знаем към настоящият момент, за съжаление 
случаите на зараза с COVID на територията на страната и в частност на 
територията на нашата община нарастват стремглаво, както за съжаление и 
броя на заразените. В тази връзка, питането ми е свързано с това как 
общината осъществява контрола относно хигиената на ползването на тези 
апарати, разположени на нейна територия, следи ли се дали собствениците 
им имат удостоверение за регламентация в Българска агенция за 
безопасност на храните и всичко в тази посока. 



Вторият ми въпрос е свързан с това, че до мен, в качеството ми на 
съветник са пристигнали много граждани и са отправили питания във 
връзка с достъпността на хора с увреждания до сградите на районна 
администрация в район „Приморски“. Аз ще направя още една крачка по-
напред и ще попитам какво смята да предприеме администрацията на 
Община Варна във връзка с обезопасяването на един нормален достъп до 
хора с увреждания на територията на всички районни администрации на 
територията на нашата община. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Боев. Г-н Златев, имате думата. След това г-н 

Чутурков.  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н кмет, може би, ако имаше повече заседания щяхме да имаме 

повече въпроси. Оказва се, че трябва да зададем два в рамките на три 
месеца. Но аз този път няма да задам въпрос нов, тъй като на предната 
сесия аз зададох два въпроса и до момента не съм получил отговор. И 
отново ще ги задам, точно тях. Отново ще задам въпросите за 
транспортната схема. Кога ще бъде готова, тъй като получих информация 
вече от председателя на комисия, че бил разписал или нещо такова такава 
транспортна схема. … Не? Няма транспортна схема, добре... Да, добре. 
Бяхте обещали дори за тази сесия транспортната схема да е готова, а такава 
няма. Това е по първия въпрос, който бях задал тогава и нямам отговор. 
Вие тогава отговорихте – да, прав сте и т.н., ще бъде готова. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз може ли да отговоря само веднага? Внесена е и е изпратена за 

становище до „Градски транспорт“ и ще ви бъде предоставена на всички 
съветници, не само на Вас, разбира се. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Тоест има движение? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз сега Ви отговарям, за да избегнем, нали допълнителните … 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Странно е, че точно на комисията в момента го правим, можеше 

малко по-рано, след три месеца. Добре, благодаря все пак. Това е може би 
все пак отговорът, който ще ми дадете. 

Така, вторият въпрос беше относно ПУП-овете на 15-ти, 16-ти, 27-ми 
и 28-ми микрорайони. Тогава също казахте, че се движат и тези неща 



спряха. Нямам отговор, до къде са стигнали и какво е положението и 
отново го задавам този въпрос. Така че, друг въпрос няма да задам. 
Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Златев. Г-н Чутурков, след това г-н Ганев. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Уважаеми г-н Портних, уважаеми г-н Балабанов, уважаеми колеги, 

по време на местните избори станахме свидетели на едно промотиране от 
страна на кмета, тогава кандидат за кмет и Министър-председателя г-н 
Бойко Борисов на „Индустриална зона – Варна“. От тогава минаха повече 
от осем месеца. Знаете, че в много градове и  Пловдив – Тракия е 
икономическа зона и Шумен – вече трета икономическа зона се строи и 
общината е акционер и получава дивиденти. Свидетели сме на 
разнопосочна информация в медиите. Затова аз моля кмета да информира 
общинския съвет затова какво прави Община Варна за изграждане на 
инфраструктура в „Индустриална зона – Варна“ и какво се прави за 
привличането на високотехнологични компании, които би трябвало да се 
привлекат в тази зона, която заема изключително стратегическо място – 
близо до магистрала, пристанище, летище, воден транспорт. Така че 
всички тези фактори създават предпоставки и условия, които са 
многократно по-добри условия, отколкото тези в Шумен. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-н Ганев, имате думата. След това г-н Капитанов. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Добър ден на всички. Г-н Портних, не знам дали обръщате внимание, 

но голяма част от колегите, които в момента отправят въпроси подчертават 
и казват, че са въпроси, които са задавани много месеци назад. Преди да 
Ви задам моите два въпроса само ще припомня, това което е по закон и 
това, което би трябвало да спазвате Вие, а то е следното – държавни 
органи, стопански субекти и организации са длъжни да оказват съдействие 
на общински съветник, както и да му предоставят сведения и документи, 
които са му необходими във връзка с дейността му на съветник – чл. 33, т. 
4, ал. 2 от ЗМСМА. Г-н Портних, нали знаете как се наричат хората, които 
не спазват умишлено закона? Вие умишлено не спазвате закона. 

Сега, първият ми въпрос към Вас е и ще Ви припомня питания от 
мен към Вас входирани, които вече повече от шест месеца не са 
отговорени. Първото ми питане, едно от първите ми питания е с дата 09.12, 
няма да изчитам входящия номер, но става дума за нещата, които се 
случват в Дирекция „Местни данъци“ и там Ви питам конкретно – запознат 



ли сте, защото има доста притеснителни данни и на които в десет въпроса 
искам отговори. Никой не сметна за нормално да отговори. Абсолютно 
никой. Чакам отговори. 

Второ питане, с дата 04.03. Тъй като във въпросната Дирекция 
„Местни данъци“ е назначена, не знам от кой точно, но вътрешна проверка 
и е направен одит. Във връзка с този одит по никакъв начин, аз съм Ви 
пратил искане, в което да бъде предоставен въпросния одит и резултатът 
от този одит да бъде даден на всеки един от нас, като общински съветници. 
Няма такова нещо от март месец, дори и към днешна дата го няма. Нещо 
повече, служителите в дирекцията са наградени с повишаване на 
заплатите. 

Друго питане, пак с дата 04.03. – конкретно съм Ви попитал, във 
връзка с преписка, която в момента дори е в Прокуратурата за имоти в 
местността „Пчелина“. Става дума за едно дере, което е застроено и което, 
да не дава Господ, но ако има бедствие - много хора ще се издавят, както 
стана в „Аспарухово“. Вие тогава също бяхте кмет. В „Аспарухово“ също 
няма развитие, но на това питане аз също нямам отговор. Когато ходих в 
Икономическа полиция да ме питат по тази преписка на Прокуратурата, ме 
попитаха къде Ви е отговорът от общината? Казах – няма. Не спазвате 
закона за пореден път. 

Следващото питане към Вас, което съм входирал с дата 13.04. Става 
дума вече и говорим, когато изпаднахме в извънредна ситуация и в 
извънредно положение в държавата и конкретно искане към Вас за 
заплащане на тротоарно право и общински наеми от търговски обекти. 
Предложихме Ви конкретни решения, тогава да подкрепите малкия и 
средния бизнес. Отговор  няма. Днес ще разглеждаме предложения от г-н 
Балачев в неща, които просто са атакуеми и в съда, но аз чакам отговор от 
Вас затова нещо. Следващото мое искане с дата 20.03. С това искане Ви 
предложихме и искахме решение да бъдат подкрепени всички медицински 
служители в общинските здравни заведения с по 500 лв., а служителите в 
Община Варна, които работят всекидневно с хората, да бъдат подкрепени с 
200 лв. Отговор на това нещо няма. Нормална реакция от Ваша страна, 
поне да отговорите, макар и незадоволително – да отговаряте. Вие не 
отговаряте и не спазвате закона. Нещо повече, мнозинството входира, това 
което искахте, но не го приехте в крайна сметка, защото то нямаше и сесия 
– да отпускаме кредити на медицинските работници. Но отговор на това 
наше искане – няма. 

Следващо – 24.04 …. Г-н Балабанов, да, свършвам набързо. Много са 
писмата, на които не съм получил отговор, затова се забавих – извинявам 
се. Така, 24.04 – по същия начин. В тази връзка, предлагаме да бъдат 
осигурени средства за бързи тестове на служителите в Община Варна – 
няма отговор. На един или два пъти вече затваряме общината, заради 
болни. 



20.12.2019 г. – по пътя за „Виница“ има няколко мастити строежа, в 
резултат на което пътят, който минава и градският транспорт, и целият 
трафик е вече напукан и има активирано свлачище. Пак казвам – 20.12 – 
отговор няма. Строежите си вървят. Никой не смята дори за нормално да 
отговори. 

Следващо искане подписано от 48 човека, входирано на 16.01.2020 
г., просто за един паркинг да се разреши един съвсем елементарен 
проблем, но въобще не смятате за нормално да отговорите на 48 човека. 

И последното е с дата 13.04, по същия начин – питане, отговор няма. 
Вторият ми въпрос, ако въобще сметнете на първия ми да ми 

отговорите, на всичките тези питания... Вторият ми въпрос конкретно към 
Вас е: Знаели ли сте за скъсаната тръба, за която цяла Варна в момента и 
продължава да коментира преди и по време на предизборната кампания? 
Защото много удобно този проблем администрацията не беше, не спусна и 
не информира гражданите за всичко това нещо, което се случва. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Капитанов, имате думата. Последна заявка. .. Разбира се, да, да. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Здравейте отново. Всички мисля, че сме загрижени за състоянието на 

„Градски транспорт“. Официално и документите го показват. Освен това, 
гласувахме една помощ на 16.04, на предишното извънредно заседание, 
обаче тогава приехме и една точка, която задължаваше след приключване 
на извънредното положение ние да преразгледаме рамката, 
икономическата рамка на „Градски транспорт“ и начина, по който се 
получава заплащане за извършената услуга. Защо в момента ние виждаме 
при положение, че извънредното положение приключи на 13 май? Т.е. би 
трябвало в момента администрацията на г-н кмета да е входирала някакви 
документи, които да можем да разгледаме и да обсъдим в момента. 
Благодаря много. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма повече заявки. Г-н кмете, заповядайте. 
 
Иван ПОРТНИХ  
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа съветници, 

уважаеми съграждани, на първо място искам да ви благодаря за спазването 
на противоепидемичните мерки, защото дълго време всички варненци 
показахме, че се справяме добре и отговорно. За съжаление, в последните 
седмици случаите станаха много, по обясними причини. И станахме част 
от статистиката, така че призовавам още веднъж всички да се отнасят 
отговорно към най-елементарните всъщност санитарно–хигиенни 



изисквания, за да може по-бързо и нормално да се връщаме към нормалния 
икономически живот в града. Летният сезон стартира, въпреки всичките 
трудности. Така че наше общо предизвикателство е да направим така, че 
обществено–икономическия живот в града да се върне в нормалния си 
ритъм. 

Сега. На първо място искам да благодаря в този ред и на всички, 
които изразяват своя протест в момента, в тези дни имам предвид, защото 
видно е, че в нашия обществено–икономически живот в най-широкия му 
смисъл има неща, които трябва да се поправят и наша обща задача е да се 
вслушваме в това. И всъщност ние го и правим, но с още по-ясни и 
конкретни стъпки да вървим към изчистването на всяка една такава тема. 
Тъжно е до известна степен, че доживяхме например Борислав Гуцанов да 
оглавява този протест и да вика „мафията вън“. И това за мен е интересно, 
парадоксално, не знам каква е точната дума. Разбирам, че колегите от 
различни политически сили също се опитват да покажат дейност. Някои от 
тях са в сложна ситуация, поради лидерски боричкания в техните партии и 
фракции. И така че, аз за това една част от темите и коментарите ще ги 
прескоча, защото те видно са нали част от именно една друга активност от 
последните да кажем дни. Необяснимо е обаче в действителност, т.е. 
тъжно е по-скоро, че както казах много млади хора има, които 
протестират. Това означава, че всички заедно нещо имаме да вършим и то 
максимално бързо, за да може да се отговори на очакванията именно на 
тези млади хора. Но в случая нали стигаме до една ситуация, в която 
справедливите искания на тези млади хора биват яхвани, вие всички добре 
го виждате, от определени провалени политици и партии, в което съм 
абсолютно убеден, че по никакъв начин не отговаря на очакванията на тези 
млади хора. И освен това аз мисля, че тези млади хора трябва да знаят 
известна предистория, защото имаме колеги в тази зала, които общо-взето 
така четат декларации, опитват се в тези декларации да правят едни 
внушения – после викат не, ние нямаме претенции. Ама всъщност нали 
виждаме друго. Но тези хора дължат обяснение на свои действия, на свои 
лидери в предни години, защото тези млади хора няма как да помнят това, 
което се е случило. И в този смисъл е хубаво например това, което 
колегите показаха като справка за приватизацията в едни години, в които 
знаете - левът девалвираше с минути, не с часове даже, в които за стотинки 
са продавани активи именно тук в тази зала с представители на тези, които 
днеска се опитват да вкарват един определен тип внушения и да 
манипулират истински, да се опитват да манипулират хората, които ни 
гледат. Защото хората чуха от гръмката декларация и заглавието, не могат 
да видят всъщност същината на темите. И на тях ще напомня, че всъщност 
не стига, че сте продали тогава за жълти стотинки, подчертавам – за жълти 
стотинки - справката е публична, всеки ще може да я разгледа. Ами нали 
поставяте един ред въпроси – аз... 



Нали по темата с презастрояването, ако има човек изключително 
чувствителен на тази тема, съм аз. И ще ви го обясня тука, ще ни трябва 
време, но ще направим едно изложение и пред обществеността, каквото 
сме правили няколко пъти всъщност, но видно е, че специфична е темата и 
трябва да се обясни малко по-подробно. На практика кога и как се е 
случило това, което виждаме днеска да никне като сгради и къде е вината 
на тази администрация, която е в момента? Напротив, напротив – спрели 
сме разработки. На всякакъв вид ПУП-ве, под които стоят подписи на 
вашите експерти. Които не знам защо не ви обяснят защо така се случват 
нещата. Защо не седнете да ви обяснят, като не го разбирате – те добре 
знаят. Те наистина добре знаят. И когато сме подложени включително на 
тежък натиск и въпреки това устискваме на този натиск – на собственици, 
дела водят и т.н., и т.н. Да не казвам повече от това. Вие се опитвате да 
всявате един определен сорт внушения, че включително и протестирате 
пред сгради, които стоят подписите на вашите експерти под тях. Нали 
малко е прекалено, разбирате ли. Леко е прекалено. Като говорим за 
презастрояване аз искам да напомня, защото сега темата е изключително 
чувствителна и аз ги разбирам всички млади хора, които не могат да го 
приемат това нещо. Защото аз не го приемам. В смисъл и аз, като човек 
нали съм изключително несъгласен с много неща. С много практики, с 
много неща, които са се случили. Но само да се замислим за най-големият 
ни курортен комплекс в района – „Златни пясъци“, който много от вас 
помнят преди да бъде приватизиран, нали за – да не казвам жълти 
стотинки, но… нали, преди да бъде приватизиран и преди да бъде 
превърнат в – то не е даже жилищен квартал, защото е по-зле и от това. И 
вие ходите и защитавате природата и зеленината при положение, че ето го 
нагледния пример, който всеки един от нас вижда. Курортен комплекс 
„Златни пясъци“ буквално, буквално е меко казано презастроен и не ми 
казвайте, че нямате отношение към това. Просто не ми го казвайте. Но 
въпросът е, че това трябва да го чуят и младите нали, защото когато им се 
приподнася една чувствителна информация, нямате право вие да го 
казвате. А вие спомняте ли си и съм убеден, че много от хората в тази зала 
прекрасно си спомнят бариерите на „Златни пясъци“, които не до плажа не 
допускаха. Те до комплекса не допускаха. този двоен стандарт в логика и 
морал нали малко наистина истински натежава. И ред теми са свързани с 
това. Разбира се тука не е мястото да го коментираме толкова надълго и 
естествено, че ще поставим с колегите тези въпроси съвсем детайлно и със 
съответните справки. 

Но не стана ясно тука нали в крайна сметка – вие дължите обяснение 
на хората в групата за Морската градина. Кой е продал всъщност „Алея 
първа“ на ТИМ? Нали? А вие години наред трупате политически актив, 
скачайки точно срещу това. Как да го разбираме? И как точно да го 
разбираме това? Само че, тези млади хора те трябва да го знаят това. 



Защото за подобни двойни стандарти аз мога три часа да ви говоря. 
Разбирате ли? Вашият местен лидер лично е собственик на фирмата, която 
е продала „Лазурен бряг“ или с други думи тези активи, които хората знаят 
по-масово като „Алея първа“ по време на вашето управление, на ТИМ. 
Нали така? 

Аналогична ви е позицията постоянно и по отношение на Морската 
градина и движението в нея. Имате кандидати, които викат, че имат една 
позиция, в следващия момент имате коренно различна позиция. Нали това 
нагаждане, нали, могат да го правят хора, които обаче нямат една такава 
предистория в крайна сметка. Това простичко искам да река, защото когато 
говорим за приватизация и тука слушам разни работи – то ще каже човек, 
че не знам какво се случва, нали... В крайна сметка ние имаме бюджет 
приет с програма за управление. Нали? Аз не виждам нещо драматично. И 
още повече – вие апелирате към работа, аз също апелирам към работа на 
общинския съвет, защото вашата работа се свежда непосредствено преди 
сесията да хвърлите една – две бомби, които да провокират справедливо, 
но неинформирано недоволство в хората. Да прочете една декларация и с 
това вие сте си изпълнили задачката. Аз до сега не съм видял по същина да 
дойде аргументирано предложение с анализ или каквото и да било, нещо 
което... Ей тука, пълна е залата, ако някой друг може да каже нещо против, 
да съм пропуснал – поправете ме. Поправете ме. Но в един период, в който 
сме изправени пред изключителни предизвикателства, пред изключителни 
предизвикателства свързани с коронавируса, това което беше до момента; 
тези трудни периоди, които успяхме заедно да преодолеем, но видно е, че 
този вирус не си отива и ние трябва да се адаптираме, да свикнем, да 
намерим начина да живеем с този факт и всъщност да се опитваме обаче 
същевременно да бъдем достатъчно гъвкави, достатъчно прагматични, за 
да можем да подпомагаме разбира се и икономическия, и социалния живот. 
И когато – факт е, че Варна има уникалната възможност на база на своите 
шест университета, на базата на своите млади и образовани хора, които аз 
ежедневно го повтарям, за да се чува, защото това е така, и Варна трябва да 
се гордее, всеки един от нас трябва да се гордее с това… На база на 30 хил. 
млади и образовани хора, които учат в тези наши шест университета, 
Варна е несъпоставима с който и да е друг областен град в страната. /От 
големите областни градове./ В тази връзка полагаме огромни усилия, в 
предната седмица видяхте – беше и вицепремиерът Дончев, беше и 
Министърът на икономиката. С ректорите изключително активно работим 
в посока утвърждаване на града ни, като „Варна – град на знанието“. Той е 
такъв, но трябва да надграждаме тези дадености. За създаването на нови 
научно–изследователски мощности, капацитет за привличането на друг 
тип, друг тип подчертавам, производства в промишлено–индустриалната 
ни зона. Производства свързани с по-висока добавена стойност. По-високо 
технологични производства, защото Варна е градът различен от столицата, 



който наистина може да подсигури на инвеститорите именно най-важното, 
което те търсят. Защото поляни има навсякъде, но нали… човешкият 
ресурс – това го има Варна. 

В тази връзка отговарям и после ще продължа по темата. В момента 
се събират подписите неприсъствено, тъй като поради условията, на 
Националния експертен съвет за устройство на територията към 
Министерството на регионалното развитие и се надявам тука до дни 
буквално, Общият устройствен план на Аксаково, където е голямата ни 
зона, да влезе в сила, което вече дава ясната перспектива за конкретни 
стъпки от тук нататък. Министърът на икономиката беше тука буквално 
преди дни, имахме широка среща с представители на бизнеса, където част 
от тези конкретни стъпки бяха изброени. Но пак се връщам към профила 
на града ни и към това, което всички заедно трябва да направим. Да, в 
Пловдив поради стечение на обстоятелствата в последните 20 години, 
подчертавам, това не е процес който е стартирал вчера или преди три 
години. Нали 20 години там има изключително успешна частна 
инициатива, която успява всъщност във времето да маркетира 
изключително добре индустриална зона „Тракия“, която отдавна вече се 
състои от различни всъщност подзони, но маркетингово стои по този 
начин и всички знаете, че там има над 400 предприятия и т.н. Въпросът е, 
че в случая Варна и региона въпреки техните 400 фабрики, продължава да 
има по-висок брутен продукт на глава от населението, което е индикатор 
на добавената стойност на това, което нашето общество прави. По-висока 
брутна работна заплата, която всъщност вие виждате, че нараства 
ежегодно във Варна с над 10 %. По-висок размер на преките чуждестранни 
инвестиции. Нали, това са безусловните факти. И пак казвам – всичко това 
се дължи на различният профил на града ни и на икономиката основана на 
знания, и това трябва да е предизвикателството ни оттук занапред. Така че 
имаме много път да извървим и аз вярвам, че в този Общински съвет ще 
успеем да стигнем наистина до конструктивна работа по теми, които дават 
съвсем ново, нов хоризонт на развитие на база на потенциала и проектите, 
по които работим съвместно с нашите университети. 

Така че пак ще се върна нали към темата с декларациите – пак 
казвам, в демокрация работа на опозицията е да критикува. Но не мога да 
се съглася, когато има чисто манипулативни декларации, които се опитват 
да внушат на младите хора определени неща от хора, които всъщност не 
могат да дадат обяснение за предисторията. И примерите са много. И пак 
казвам – ще продължим с колегите с по-детайлните справки, за да може и 
обществеността да го види. Усмихвате се, но мисля, че го дължите като 
един отговор в групата за Морската градина, където много, много хора 
най-искрено се борят да защитят всъщност нали това, което тука помните, 
много колеги в тази зала при приемането на Общия устройствен план 
каква битка беше. И не беше такава голяма подкрепата тогава. Нали имаше 



доста дебати по различни нюанси за Морската градина. В крайна сметка 
нали сме били достатъчно последователни бих казал, въпреки всички 
трудности, в усилията ни трайно да търсим решение на тези въпроси. 

Та, връщам се вече към по-конкретните въпроси. На г-н Костадинов 
за „Добрева чешма“ – да, темата наистина е актуална. В смисъл такъв, 
всички добре знаем, че тази относително малка част на града ни, обаче се 
развива динамично, в смисъл, много нови млади хора се заселват там. Ще 
получите детайлна справка по собствеността на имотите, т.е. ние всички 
заедно имаме стъпки да предприемем по отношение промяна на статутите, 
включително на пътищата, защото част от тях се водят селскостопански 
нали – трябва да вземе съответните решения. И естествено трябва да 
търсим според възможностите максимално решаване на 
инфраструктурните проблеми, които ги вълнуват хората. Така, както 
всъщност сме поели ангажимент пред всички варненци и виждате, че се 
опитваме да работим във всеки един от районите на града именно с 
навлизането в междублоковите пространства, с решаването на темите с 
паркоместата, със зоните за отдих и за почивка, с всички... всъщност 
всички елементи на междублоковите пространства. Така че, ние ще внесем 
и предложение в тази насока до съвета съвсем скоро. И моля, нека да не 
търсим общо-взето нали ефекта на „ние дай да хвърлим една бомба, пък 
то…“. Нека да се концентрираме в… – трудно време е, трудно време е. Ние 
имаме да вършим работа, която касае нали всъщност справянето с 
предизвикателствата свързани с корона вируса, с бюджетните параметри, 
защото вие добре знаете че и те нали всъщност са предмет на натиск в 
момента. С обаче нали и мерките, с които да подпомагаме пряко или 
косвено развитието на отделни сектори на икономически от там и на 
социалния живот на града ни. И в момента, и в днешния ден нали ще 
разгледате и се надявам да подкрепите пакет мерки свързани с туризма и с 
малките там, в смисъл по-скоро малкия и средния бизнес – 
ресторантьорите визирам в момента. 

И така че, дълга сесия се очаква. То наистина много време има. По 
част от политическите теми аз ще се изкажа допълнително съвсем скоро. 
Но по темата с въпросите – на г-н Ганев, всъщност на една голяма част от 
тях, аз мисля че Прокуратурата ще трябва да отговори във времето. Така 
или иначе сме изпратили пълната информация там, така че очакваме и ние 
да видим в действителност какво развитие ще има. 

По темите – а да, искам и за „Галата“ да кажа две думи. И то не за 
друго, а защото нали гледаме тука три дена какви – а бе аз слушах, слушах, 
слушах, нали и се учудих и аз вече. А пък слушах и дискусията в съвета, 
нали. Всъщност нито съм правил предложение по никакъв начин – 
напротив. Въпросът е, че ние тази тема обаче имайте предвид, нали че 
трябва да я разгледаме наистина, внимателно. И това е ролята на съвета. В 
тези теми аз не мога да взема еднолично решение по никакъв начин. А ние 



трябва да намерим механизмите, т.е. всички заедно, нали по които да 
процедираме, защото говорим за зелената система на града ни. Нали, в нея 
са включени едни периферни зони. Конкретно под това поделение – вие 
нали всички сами разбирате, че никой никога и то през ум нали не може да 
му мине на човек нали, че някой накъде там ще позволи някой нещо да 
строи. То е абсурдно. Ама същите абсурди слушахме нали и с Аспаруховия 
парк – там небостъргачи щяха да се появяват, не знам какво щеше да се 
появява. Три години не можем да започнем работа в действителност. 1 % 
застрояване, повтарям го отново, където това са тоалетните и за майките да 
могат да сменят памперсите на децата. Нищо повече от това. И мисля, че – 
само че три години се обясняваме, че едва ли не там ще се случва някакво 
чудо. Нали, надявам се вече всички да са наясно, че сме се борили 
единствено и само за това. Та, такива зони като това поделение, което 
придобихме в действителност всички заедно, с решение на общинския 
съвет от държавата, те също трябва да… – т.е. конкретно тази зона. Но тя 
трябва да бъде обект на някакво стопанисване, защото там има да се 
обезопасява, предвид че има едни съоръжения, където ходят деца, да не 
говоря за наркомани, нали, и всякакви други. Нали, т.е. това не може да 
стои в този вид, като начало. И второ, нали, там трябва да се измисли нали 
единствено начина на стопанисване от гледна точка на еко-парк и нищо 
повече от това. Защото тя тази територия е за такова, за такъв тип парк. Ще 
имаме Аспарухов парк, който ще е нали паркоустроения парк, втората 
Морска градина на Варна. И рано или късно трябва да намерим едно 
решение за тази територия на „Галата“, която нали да е еко-парка, където 
да няма никакви строителства, такива всякакви елементи на подобен вид 
интервенция по никакъв начин. Просто трябва да се почиства територията 
и да се поддържа. Хората да могат да ходят на пикник. Нали, в една 
нормална чиста среда. Само че тя темата е по-дълга. Аз затова се опитвам 
просто да кажа нали, че хвърляме бомби от нищото. Аз по никакъв начин 
не съм внасял предложение. Написал съм едно писмо, че е постъпило 
такова предложение от не знам си кой. В смисъл някакво сдружение там. И 
съм го пуснал с една единствена мисъл – да започнем да гледаме темата. А 
не че някой е бързал за тази сесия да влиза или да не влиза, или каквото и 
да било е несериозно. Но такива теми имаме още няколко. Имаме 
„Джанавара“ – огромни зелени територии в същия район, които трябва 
също да намерим механизма на стопанисване. Такива зони имаме от парка 
„Златни пясъци“ до по цялото било на града, до „Владиславово“ на 
практика, където прекрасен маршрут именно за такъв екологичен отдих и 
т.н. Трябва да се създаде, да се облагороди, за да се даде възможност – 
защото хората ходят там, ама нали трябва и да му измислим поддръжката. 
Така че тука апелирам по-скоро към съвета, заедно да търсим максимално 
бързо решения именно и по отношение на стопанисването на тези, пак 
подчертавам – зелени паркови територии. Които да са – те са там и са 



даденост. Трябва просто да направим така, че те да са ефективно 
използваеми, т.е. част от зелената система достъпна за всеки един от нас 
варненци. Нали това ни е мисля общата цел. Така че моля за 
конструктивизъм. Има наистина много предизвикателства, пред които сме 
изправени. Нека не се опитваме да хвърляме някакви такива внушения и 
съждения, които не отговарят на истината. И да направим така, че 
всъщност да можем да се движим правилно напред, защото пак казвам – 
градът ни има уникален шанс, въпреки кризата с корона вируса, да направи 
мощна крачка напред, като промяна на профила на икономиката си с 
икономика на практика нали на знанието и на по-високата добавена 
стойност. Това веднага ще доведе, както виждаме, че тя тази тенденция 
вече е такава, до по-високи доходи на хората, което всъщност трябва да е 
целта на нашето управление. 

Така че, благодаря ви и пожелавам конструктивна работа. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н кмета.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Само нещо искам  да попитам г-н кмета – става дума за едно лице, 

Валери Григоров ….. 
 
Иван ПОРТНИХ 
………….. /н.р./ 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Не, няма нужда да идва. Просто един телефонен разговор – не само 

за него. Предполагам, че и другите хора, които са вътре в приюта имат 
нужда от някакво устройване в следващата да кажем седмица. 

 
Иван ПОРТНИХ 
……. /н.р./ Веднага колежката ще се … А имате ли телефон на 

човека? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Той ми каза, че няма телефон. Без телефон е човекът. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре. Обсъдете го после по-детайлно. 
 
 
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
……. /н.р./ и не само разбира се за него, нали. Да не гледаме частния 

случай, а да видим всъщност каква е ситуацията и с другите. Едва ли е 
само един човек. 

 
Иван ПОРТНИХ 
……. /н.р./ Колеги казват, че са осъществили контакт…, така че 

веднага ще …. /н.р./ 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
И само да отбележа – за „Добрева чешма“ не получих отговор за 

това, в какъв срок се работи. Защото подписките са от две години насам. 
Аз съм запознат с този въпрос – Вие също. 

 
Иван ПОРТНИХ 
Уточняват хората…… /н.р./ 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Знаем, че има въпросна процедура, която действа в момента, но 

въпросът е в какъв период от време? Да се каже. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Надявам се, че тука до …. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Месец, два, шест месеца? Нали въпросът е винаги в сроковете. Вие 

го знаете. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Търсим най-лекия път. Но аз ще Ви информирам лично до два дена, 

какви са стъпките за ….. /н.р./ 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
До два дена ще ме информирате лично? 
 
Иван ПОРТНИХ 
Да, да видим нали в действителност в какъв срок реалистично може 

да се каже. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. 
 
 



Мартин ЗЛАТЕВ 
Г-н кмете, не отговорихте отново за ПУП-те. Извинявам се. Може би 

пропуснахте... За ПУП-овете не отговорихте, от преди три месеца, които 
беше – за 15-ти, 16-ти, 27-ми и 28-ми микрорайон. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги …. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
15-ти, 16-ти, 27-ми и 28-ми микрорайон. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги …. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
За „Аспарухово“ …. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…. много моля …  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
За ПУП-те. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да давам думата. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Да, да, да. И за вилите и за „Аспарухово“ ПУП-овете. 
 
Иван ПОРТНИХ 
…… /н.р./ …всички разработки на ПУП-ове, които съм получил, за 

да ги гледате, за да не стои топката в мене, защото аз удържам на натиска, 
за да няма презастроявания нали. Но другия интерес насреща работи 
естествено в съвсем различна посока, така че всички ПУП-ове и 
разработки, които са постъпили ще Ви ги предоставя да видите за какво 
става реч. И ще обясня всички предходни ПУП-ове как точно са се 
получили към днешна дата. За да няма, т.е. всеки варненец да знае кой за 
кое строителство носи отговорност и за кое неслучило се строителство 
също, в добрия смисъл. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
……………. /От залата, н.р./ 
 



Иван ПОРТНИХ 
… До края на седмицата ще съм внесъл всичките получени 

разработки. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
От залата: Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря ви. И колеги, нека да давам възможност аз за изказвания. 

… По какъв въпрос?… Значи, по Правилник имате право да правите, да 
заявявате съответно дали сте доволни от отговора на въпросите си или не. 
Това е възможността, а не да правите политически изказвания. Мисля, че 
два часа, вече два часа – прецедент направихме, за да дадем възможност на 
всички да се изкажат, въпреки обвиненията, че цензурираме. Защото 
видите ли само Фейсбук – чух, че само Фейсбук била нецензурирана 
платформа, а пък ние сме цензурирали. Затова си позволихме днес да 
дадем възможност, на който иска да говори. 

По въпросите….. Добре, заповядайте. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Уважаеми колеги, уважаеми г-н кмете, съжалявам, но аз не чух 

отговор на моя въпрос и тъй като не чух такъв, а чух само, че трябва 
младите хора да научели, че Нелко Начев бил продал „Алея първа“ – искам 
да уточня, че „Алея първа“ беше държавна собственост и г-н Контров я 
прехвърли на ТИМ. Нелко Начев не може да продаде държавна 
собственост. Това искам да го подчертая. 

Другото, което искам да подчертая е, че зелената система на Варна 
се намира в такова състояние, защото общината не си върши работата по 
отношение на Общия устройствен план. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Николова, това не е по въпросите – съжалявам. 
 
Стела НИКОЛОВА 
Напротив, аз зададох въпроси за Общия устройствен план. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Съжалявам. Да, и казахте, че не сте доволна от отговорите, но има 

възможност кмета да Ви ги предостави писмено по Правилник чл. 74. Вие 
правите в момента отново политическо изказване, което казах, че имаше 
процедура – това е негово право по Правилник. 

 



От залата: А какво за „Алея първа“ – ще го повторите ли? ………… 
/н.р./ 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
За „Алея първа“ ще ви го разкажем по-подробно, като на адвокат - да 

видите… И като говорим за „Алея първа“, говорим за баните и за всичките 
сгради на територията на плажа - още по-интересна територия. 

Така. Г-н Станев и г-н Чутурков. Ама това е по въпросите. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми дами и господа, моля за експертиза. Отдаването на 

имущество държавна собственост се извършва с решение на Министерски 
съвет, пряко от областния управител на съответната област, през 
минаването на процедура за така наречения „голям инвеститор“. Затова 
моля ви, не цитирайте имена, като адмирал Контров – уважавана от мен 
личност или някой друг, защото следващото, което е че е корумпиран. Не. 
Мисля, че г-н кметът обясни – аз мога да обясня десетте точки, по които се 
извършва въпросната процедура и други процедури. Благодаря ви за 
вниманието. Не смятам, че днеска обаче, Стела, можем да се занимаваме с 
това. Иначе съм готов. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Чутурков – кратко по въпросите. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Искам да благодаря на г-н кмета за това, че засегна въпросът за 

индустриалната зона. Абсолютно сте прав за това, че Варна има голям 
потенциал. Като се има предвид и това, че Западна промишлена зона вече я 
няма и не функционира, и като се сложи и това, че COVID кризата показа, 
че Варна не може да има икономика на един крак само с туризъм, а трябва 
да развива и другото. Молбата ми е този проблем свързан с развитието на 
индустриалната зона, привличане действително на високотехнологични 
производства да бъде тема номер едно в работата на администрацията. 
Това означава работни места, това означава развитие на града, това 
означава Варна да възвърне облика си на един промишлен град, в който 
учещите в университетите могат къде да се реализират. И да можем да ги 
задържим. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Чутурков. Г-н Балачев, приключиха изказванията – 

моля. Моля. Дайте да караме, наистина – 12.00 ч. стана. 
 
 



Бранимир БАЛАЧЕВ 
Добре, ще използвам …  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако искате, след Вашето изказване ще пусна и почивка, да е пълен 

цирка. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Добре. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Извинявам се за израза. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Просто не обичам да остават отворени въпроси, затова исках да 

взема репликата по отношение на питането на г-жа Николова. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами тя си тръгна. Тя си отправи питанията и си тръгна. Тъй че няма 

на кого да правите реплика … 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Само че ние оставаме, защото програмата, която и кметът днеска 

каза – чака нас и ние трябва да я решим. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно така – затова призовавам да започнем работа по същество и да 

спрем с глупостите. 
 
Преминаваме към точка първа – предложение от временна комисия 

„Правилник“. Втора точка, извинявам се. 
 

 
 

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 
№ 6 

от заседание, проведено на 13,14.07.2020 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
„Изработване на проект за правилник за организацията и дейността 
на Общински съвет – Варна“ относно: 

(1) – изменение и допълнение на Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет – Варна. 

 
  Докл.: Людмила Колева – Председател на ВрК „ИППОДОбС“ 

     
    
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е:  
221-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Христо 
Атанасов – общински съветник с рег. № ОС20000078ВН/31.01.2020 г., 
Общински съвет – Варна изменя чл. 16, ал. 2, т. 13 и чл. 34, ал. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
както следва:  

1. „чл. 16, ал. 2, т. 13 ВрК „Правна комисия““ ; 
2. „в чл. 34, ал. 1 текста ПК „Правна комисия“ да се чете ВрК 

„Правна комисия““. 
221-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3, във връзка с чл. 28, 

ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и по предложение от Тодор Балабанов – председател на 
Общински съвет – Варна с рег. № ОС20000304ВН/13.05.2020 г., Общински 
съвет – Варна изменя чл. 48 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет – Варна, като същия придобива следния 
вид: 

„Чл. 48 /1/ Заседанията на Общински съвет – Варна са открити и се 
излъчват по електронен път в реално време на интернет страницата на 
общинския съвет. 



/2/ Заседанията могат да бъдат предавани по електронните средства 
за масово осведомяване или по тяхно искане, или по покана на 
председателя, или след решение на общинския съвет.“ 

 

 
 

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 

№ 6 
от заседание, проведено на 13,14.07.2020 г. 

по точка трета от дневния ред 
 

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

(1) – даване на съгласие и упълномощаване Кмета на Община Варна 
да издаде Запис на заповед за изпълнението на проект „Създаване на 
морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ „Васил 
Левски - Галата 1927“, гр. Варна“, по Програма за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г. 

(2) – даване на съгласие и упълномощаване Кмета на Община Варна 
да издаде Запис на заповед за изпълнение на проект „Нашето 
гостоприемно море - запазване, поддържане и подобряване на 
околната среда, културно-историческото, природното и морското 
наследство“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

(3) – заплащане на местни такси за ползване на детски ясли и детски 
градини за срока на въведената извънредна епидемична обстановка.   

(4) – даване на съгласие Община Варна да се включи като партньор в 
Предефиниран проект № 3 на Националният доверителен екофонд – 
„Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към 
изменението на климата в общините в България“ по Програма 
„Опазване на околната среда и климатични промени“, одобряване текст на 
Споразумение за партньорство и упълномощаване Кмета на Община Варна 
да го подпише. 

(5) – изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Варна и приемане на ново приложение 2 към същата. 

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

(7) – изменение на Правилника за дейността на ОП „Управление на 
проекти и озеленяване“. 

(8) – вземане на решение за разпределение на неразпределената 
печалба на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

(9) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
нуждите на търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД. 



(10) –  даване на съгласие Община Варна да участва като партньор по 
проект „Европейски дигитални граждани" по програма Европа за 
гражданите. 

(11) –  даване на съгласие за удължаване на срока на издадената 
запис в полза на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството по проект „Интегриран градски транспорт на Варна 
– втора фаза“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

(12) –  даване на съгласие за осигуряване на допълнително 
финансиране като съфинансиране на дейностите по управлението на 
проект с № BG16RFOP001-1.002-0003 „Интегриран градски транспорт 
на Варна – втора фаза“. 

(13) –  вземане на решение за осигуряване на средства от бюджета на 
Община Варна за 2020 г. за финансиране на допълнителни разходи за 
обект „Изграждане на бул. „Васил Левски“, в участъка от ул. „Подвис“ 
до ул. „Девня“, район „Приморски, район „Одесос“, район „Младост“, гр. 
Варна от км. 0 +150 до км. 3+ 000“. 

(14) –  даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг 
по проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на 
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк „Златни пясъци“, 
Община Варна. 

(15) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства за 
финансиране на проект „Битова канализация на част от СО „Виница – 
север“ – канализационни клонове, кл. 6, кл. 11, кл. 12, кл. 13, кл. 14, кл. 24, 
кл. 25, кл. 26“. 

(16) –  преструктуриране на бюджета на функция „Образование“, във 
връзка с осигуряване на допълнителни средства за основен ремонт и 
реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ № 39 
„Приказка“ и ДГ № 47 „Люляче“. 

(17) –  даване на съгласие за отпускане на финансови средства за 
изграждане на ограда около храм „Свети Прокопий Варненски“, 
изграден в УПИ I за църква, кв. 864, 14 м.р. на гр. Варна, в УПИ за 
озеленяване кв. 864, 14 м.р. на град Варна и улична регулация на ул. „Отец 
Паисий“, гр. Варна. 

(18) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за 
изграждане на тротоарни настилки в рамките на проект „Пътно 
кръстовище по път I-9/Кранево-Златни пясъци-Варна-Бургас/ при КМ 
99+095“ /“Долна трака“/. 

(19) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
дофинансиране на ремонта на Оперативно отделение в МБАЛ „Света 
Анна – Варна“ АД.   

(20) –  одобряване на договор за съвместна дейност със фондация 
„Лъки хънт проджект“ по изпълнение на Национална програма за 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 



Република България и възлагане на Кмета на Община Варна да го 
подпише. 

(21) – вземане на решение за предприемане на икономически 
мерки във връзка с последиците от извънредното положение в Република 
България и удължената епидемична обстановка в страната. 

(22) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ гр. Варна 
за извършване на ремонтни дейности в двора на училището. 

(23) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на 
открито в І-ва Езикова гимназия гр. Варна. 

(24) – вземане на решение за отпускане на финансови средства 
осигуряване от бюджета на Община Варна за проектиране, основен ремонт 
и реконструкция на Начално училище „Васил Левски“, кв. 
„Аспарухово“, гр. Варна. 

(25) – актуализацията на Списъка на средищните детски градини и 
училища в Република България за учебната 2020/2021 година. 

(26) – допълнение изменение на Приложение № 21 „Списък на 
длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи от 
бюджета на Община Варна за 2020 г.“ от бюджета на Община Варна за 
2020 г. в частта на дирекция „Здравеопазване“ и дирекция „Социални 
дейности“ при Община Варна. 

(27) – опрощаване на държавни вземания. 
 

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

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
222-3. 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. № РД20007786ВН/04.05.2020 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Варна да издаде 
Запис на заповед по образец, в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – 
Разплащателна агенция по проект „Създаване на морски образователен 
център, обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927“,  
гр. Варна“ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. за сума 
в размер на 168 377,69 лв. (сто шестдесет и осем хиляди, триста седемдесет 
и седем лева и шестдесет и девет стотинки), платим на предявяване в срок 
до 6 (шест) месеца след изтичане срока за изпълнение на 
инвестицията/дейностите, за обезпечаване на 110% от заявения размер на 
авансово плащане по Административен договор за предоставяне на 



безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-10/06.04.2020 г., по 
процедура BG14MFOP001-4.006 МИРГ ВБА мярка 2.1.1. „Подобряване на 
достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, 
по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 
        На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда - във връзка с кратките срокове за 
стартиране на дейностите и усвояване на средствата по проекта. 

 
 
 
 
223-3. 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. № РД20009461ВН/27.05.2020 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Варна да издаде 
Запис на заповед по образец, в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – 
Разплащателна агенция на Програмата за морско дело и рибарство 2014-
2020 г., за сума в размер на 27 993,10 лв. (двадесет и седем хиляди, 
деветстотин деветдесет и три лева и десет стотинки), платим на 
предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане срока за изпълнение 
на инвестицията/дейностите, за обезпечаване на 110% от заявения размер 
на авансово плащане за проект № BG14MFOP001-4.007-0008 „Нашето 
гостоприемно море - запазване, поддържане и подобряване на 
околната среда, културно-историческото, природното и морското 
наследство“, по процедура BG14MFOP001-4.007 МИРГ ВБА, мярка 3.1.1. 
„Екологична и устойчива рибарска област“, по Програмата за морско дело 
и рибарство 2014-2020 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда - във връзка с кратките срокове за 
стартиране на дейностите и усвояване на средствата по проекта. 

 
 
 
 
224-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от 
Закона за здравето, чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси и чл. 
34, ал. 1, и ал. 2 от Наредба на Общински съвет – Варна за определянето и 



администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20010579ВН/11.06.2020 г., Общински съвет – Варна реши: 
        1. За срока на въведената с решение на Министерски съвет 
епидемична обстановка задължените лица по чл. 34 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна, чиито деца не посещават детски ясли и 
детски градини, включително и децата, придобили удостоверение за 
завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас, се 
освобождават от заплащане на пълния размер на таксата по чл. 34, ал. 1 от 
Приложение 1 към Наредбата. 
       2. За срока на въведената с решение на Министерски съвет епидемична 
обстановка задължените лица по чл. 34 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна, чиито деца, посещават детски ясли и детски градини, 
включително и децата, придобили удостоверение за завършена 
подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас заплащат такса 
за ползване на целодневни детски ясли и детски градини, съобразно 
посещаемостта, определена на база пълния размер на таксата от 48 лв.    

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. 

 
 
 
 
225-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 59-61 от Закона за 

местното самоуправление и местна администрация, и по предложение от 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20007764ВН/04.05.2020 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да се включи като партньор в 
Предефиниран проект № 3 на Националният доверителен екофонд - 
„Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към 
изменението на климата в общините в България“ по Програма „Опазване 
на околната среда и климатични промени“, Резултат 4: „Повишаване 
възможностите за местните общини да намаляват емисиите и да се 
адаптират към климатичните промени“.  

2. Одобрява текста на проект на Споразумение за партньорство във 
връзка с подготовката и изпълнението на Проект „Прилагане на 
иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на 
климата в общините в България“ по Програма „Опазване на околната 
среда и климатични промени“, Резултат 4: „Повишаване възможностите за 



местните общини да намаляват емисиите и да се адаптират към 
климатичните промени“, съгласно приложение към настоящото решение и 
упълномощава Кмета на Община Варна да го подпише.  

3. Дава съгласие след одобрение на проектното предложение 
„Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към 
изменението на климата в общините в България" 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 по Програмата.  

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

 
 
 
 
226-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл. 6, ал. 2 и ал. 3 
от Закона за местните данъци и такси и по предложение и по предложения 
от Кмета на Община Варна с рег. № РД20007928ВН/05.05.2020 г. и от 
Тодор Балабанов - Председател на Общински съвет – Варна с рег. № 
ОС20000284ВН/04.05.2020 г., Общински съвет – Варна: 

1. Приема Приложение 2 към Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

2. Изменя и допълва чл. 83, ал. 1, т. 13 от Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна, като се добавя следния текст: 

„ – цени на услуги в ОП „Управление на проекти и озеленяване“.“ 
3. Създава нов § 8 към Преходни и заключителни разпоредби на 

Наредбата  за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Варна, със следния текст: 

„§ 8. За периода 01.06.2020 г. до 31.12.2021 г. задължените лица не 
заплащат предвидените цени на услуги по т. 5.25 „Издаване на разрешение 
за таксиметров превоз на пътници“ и т. 5.28 „Издаване на комплект от 2 
броя стикери към разрешение за таксиметрова дейност“ от Приложение 2 
към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна.“ 

 
 
 



227-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местна администрация и чл. 1, ал. 2 от Закона за 
местните данъци и такси и по предложение от Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20000978ВН/16.01.2020 г., Общински съвет – Варна приема 
изменения и допълнения в Наредбата на Общински съвет – Варна за 
определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Варна, както следва:  

В чл. 5а, т. 6 се отменя. 
 
чл. 6, ал. 1 се изменя както следва: 
„С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на 

територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и 
поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените 
места и селищните образования, и поземлените имоти извън тях, които 
според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от 
Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението 
на земята, когато това се изисква по реда на специален закон“. 

 
чл. 9,  ал. 2 се изменя, като: 
След думите „ограниченото вещно право“ се добавя „на ползване“. 
 
чл. 11,  ал. 7 се изменя, като се добавя изречение второ със 

следния текст: 
„Подадените данни по ал. 9 от един възложител ползват останалите 

възложители.“ 
 
Към чл. 11 се създава нова ал. 9, както следва: 
„Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за 

новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда 
на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за 
определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни 
обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 41, ал. 1 от Закона за 
местните данъци и такси от възложителя на строежа в двумесечен срок 
след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от 
министъра на финансите.“ 

 
В чл. 11 а, ал. 4 думите „тяхна“ да се чете „тях на“. 
 
Чл. 16, ал. 4 се изменя, както следва: 
„При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от 

служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото 
лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинската 
администрация и при наличие на счетоводни данни, определени в 



нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на 
данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс.“ 

 
В чл. 20, ал. 2: 
След думите „в двумесечен срок от настъпване на съответното 

обстоятелство“ се добавя „чрез подаване на данъчна декларация за 
облагане с годишен данък върху недвижимите имоти“. 

 
В чл. 29, ал.2  се отменя. 
 
Чл. 31, ал. 3 се изменя както следва: 
„Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити 

преди първоначалната им регистрация за движение в страната.“ 
 
В чл. 36 се създава нова ал. 3 и ал. 3а със следния текст: 
  
ал. 3 „При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение 

на случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за 
облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от 
получаването му.“; 

 
ал. 3а „Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 

ал. 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, т. 6, т. 8 и т. 9 от Закона за местните данъци и 
такси, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с 
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност“; 

 
Изменя се ал. 4, т. 1, като след думите „в изпълнение на чл. 5а“ се 

добавя „от Закона за местните данъци и такси“; 
 
Изменя се ал. 6, като след думите „заплатения данък по чл. 49, ал. 2“ 

се добавя „ от Закона за местните данъци и такси“. 
 
В чл. 39: 
а)  В ал. 3 се добавя нова т. 5: 
„5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 

59, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси“ 
 
б) ал. 4 се изменя както следва: 
„Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по 

ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно 
седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от 
придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за 
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движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на 
регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по 
наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от Закона за местните 
данъци и такси, като в случай че същата не е подадена в посочения срок, 
служител на общинската администрация образува служебно партида за 
превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в 
регистъра на населението.“; 

 
в) ал. 7 се изменя и същата придобива следния вид: 
„Служителят на общинската администрация може да изисква 

документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за 
данъчното облагане.“ 

 
Чл. 47, ал. 1, т. 2 се изменя, както следва: 
„лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената 

стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а 
и за вътре общностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия 
закон.“ 

 
В чл. 56: 
а) ал. 7 се изменя както следва: 
 “Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от 

служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната 
система за туристическа информация, поддържана от Министерството на 
туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по 
размера на данъка по чл. 56, ал. 6.” 

 
б) създава се нова ал. 8: 
„Министерството на туризма непосредствено след изтичане на 

календарния месец, както и след изтичане на текущата година, предоставя 
автоматизирано по електронен път на Министерството на финансите 
необходимите данни от Единната система за туристическа информация 
чрез системата за обмен на информация, поддържана в изпълнение на чл. 
5а от Закона за местни данъци и такси.“ 

 
В) създава се нова ал. 9: 
„Данните по ал. 8 се предоставят от Министерството на финансите 

на общините в срок до три дни след получаването им от Министерството 
на туризма: 

1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между 
системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на 
финансите в изпълнение на чл. 5а, и софтуерния продукт за 
администриране на местните данъци и такси на съответната община, или 
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2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до 
получената информация от Единната система за туристическа 
информация.“ 

 
Чл. 57 се отменя 
 
В чл. 64: 
а) В ал. 6, т. 1: 
След думите „ГДТПП е размерът на годишния данък върху 

таксиметров превоз на пътници по чл. 61ф“ се добавя „от Закона за 
местните данъци и такси.“ 

 
б) В ал. 7 думите „Данъкът по ал. 5“ се заменят с „Данъкът по чл. 63“ 
 
в) В ал. 8 думите “данък по чл. 64, ал. 6, буква „б““ се заменят с 

„данък по чл. 64, ал. 6, т. 2“ 
 
В Приложение № 2 към чл. 55 - Видове патентни дейности и 

годишни размери на данъка. 
Т. 1 се изменя като следва: 
„1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една 

или две звезди или регистрирани по Закона за туризма – данъкът се 
определя за стая според местонахождението на обекта:“ 

 
 
 
 
228-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20007928ВН/05.05.2020 г., Общински съвет – 
Варна допълва текста на чл. 2 от Правилника за дейността на ОП 
„Управление на проекти и озеленяване“, който придобива следния вид: 

„Чл. 2 Предметът на дейност на Общинско предприятие „Управление 
на проекти и озеленяване“ обхваща: изготвяне на документация по 
уреждане на трудовите правоотношения с наетите лица; отчитане на 
извършената работа по дейности; текущ контрол върху организацията на 
работа, изпълнението и управлението на дейностите, включени в програми 
и проекти; текущ контрол върху разходването на средствата, осигурени от 
външно финансиране и от бюджета на Община Варна; подсигуряване на 
необходимото работно облекло, лични предпазни средства, техника и 
инструментариум, други дейности възложени със заповед на Кмета на 
Община Варна; управлението на дейност по поддържането и изграждането 
на паркове и зелени площи на територията на Община Варна; текущ 



контрол върху организацията на работа, изпълнението и управлението на 
дейностите свързани с управление и стопанисване на автоматични 
самопочистващи се тоалетни, разположени в Морска градина – гр. Варна.“ 

 
 
 
 
 
229-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7 от 
Търговския закон и чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и по предложение на Минко Христов – 
изпълнителен директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № 
ОС20000351ВН/03.06.2020 г., Общински съвет – Варна взема решение 
неразпределената печалба на дружеството в размер на 131 006,71 лв. /сто 
тридесет и един хиляди и шест лева и седемдесет и една стотинка/ да бъде 
разпределена за покриване на непокритите загуби от минали години, 
съгласно счетоводна справка по години, представена от изпълнителния 
директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

 
 
 
 
230-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от 
Венцислав Младенов – изпълнителен директор на „Стадион Спартак“ ЕАД 
с рег. № ОС20000257ВН/22.04.2020 г., Общински съвет – Варна взема 
решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 2 000 лв. на 
търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660 за 
хонорар за избран и утвърден от Общински съвет – Варна независим 
одитор за заверка на Годишен финансов отчет за 2019 г. и за текущи 
разходи и държавни такси.  

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2020 
г. 

Общински съвет – Варна задължава изпълнителния директор на 
„Стадион Спартак“ ЕАД да представи отчет за разходването на 
отпуснатите средства. 

 
 
 
 



 
231-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, и т. 23 и чл. 59-61 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20011879ВН/25.06.2020 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие за участие на Община Варна като партньор по 
проект „EU Digital Citizens“ по програма Европа за гражданите, 
Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие, Мярка: 
„Мрежи от градове“. 

 2. Одобрява текста Партньорско споразумение на хартиен носител за 
партньорство по проект „EU Digital Citizens“ по програма Европа за 
гражданите, Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско 
участие, Мярка: „Мрежи от градове“, съгласно приложение към 
настоящото решение и упълномощава Кмета на Община Варна да го 
подпише.  
            3. Дава съгласие да се осигурят средства от бюджета на Община 
Варна за съответната година за изпълнение на проект „EU Digital Citizens“, 
необходими за покриване на разходите за извършените дейности по 
проекта, преди същите да бъдат възстановени от Програма Европа за 
гражданите. Конкретният размер на средствата да бъде предвиден, 
съгласно одобрения в договора за безвъзмездна финансова помощ времеви 
график за изпълнение след одобрение на проекта. 
            На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението по т. 2, тъй като от закъснението на изпълнението може да 
последва значителна или трудно поправима вреда. 

 
 
 
 
 
232-3. 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. № РД17002058ВН-299ВН-001ВН/26.06.2020 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за удължаване срока на издадена 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 11.07.2021 г. (четири 
месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договор за 
безвъзмездна финансова помощ), гарантиращ пълния размер на исканото 
авансово плащане в размер до 10 253 952,97 (десет милиона двеста 
петдесет и три хиляди деветстотин петдесет и два лева и деветдесет и 



седем стотинки) по Административен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № в ИСУН - BG16RFOP001-1.002-0003-
C01, рег.№ РД-02-37-29/19.01.2017 г. за изпълнение на проект № 
BG16RFOP001-1.002-0003 „Интегриран градски транспорт на Варна – 
втора фаза“, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, част от 
процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове 
за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно приложение към настоящото 
решение. 

 
 
 
 
233-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД17002058ВН-301ВН/04.05.2020 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за съфинансиране от бюджета на Община 
Варна за срока на спиране на дейностите по управлението на проект № от 
ИСУН - BG16RFOP001-1.002-0003-C04, рег. № РД-02-37-29/19.01.2017 г. 
„Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“, процедура на 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-
1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие 2014-2020-Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие 2014-2020“, Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., което 
е в размер до 13 500 лв. (тринадесет хиляди и петстотин лева) за 
възнаграждения и осигуровки на екипа за управление на проекта. 

 
 
 
 
234-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за 
публичните финанси, и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД20008706ВН-001ВН/22.06.2020 г., Общински съвет – Варна реши:  

1. Одобрява допълнителни средства в размер на 926 304 лв. с ДДС  за 
финансиране чрез банков заем на обект „Изграждане на бул. „Васил 
Левски”, в участъка от ул. „Подвис” до ул. „Девня”, район Приморски, 
район Одесос, район Младост, гр. Варна“ от км. 0 + 150 до км. 3 + 000“, 



подобект „Изграждане на бул. „Васил Левски”, в участъка от ул. „Подвис” 
до ул. „Девня”, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна 
– „от км. 2 +924 до км. 3 + 000“ (Кръгово кръстовище на бул. „В. Левски“ с 
ул. „Девня“). Необходимите средства да се осигурят от бюджета на 
Община Варна за 2020 г., чрез банков заем като компенсирана промяна в 
дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“, § 52 
„Придобиване на ДМА“, за сметка на обект от банков заем „Пешеходна 
пасарелка над бул. „Цар Освободител“ при ул. „Кестен“ и временна връзка 
(пробив на ул. „Кестен“), по плана на 26-ти м.р., район „Младост“, район 
„Приморски“, гр. Варна, в т.ч. авторски и строителен надзор, доклад и др. 
(обект, фактически свързан с бул. "В. Левски")“ - 926 304 лв. с ДДС лв. 
Остатъкът от средствата в размер на 300 659 лв. остават за обект 
„Временна връзка (пробив на ул. „Кестен“), по плана на 26-ти м.р., район 
„Младост“, район „Приморски“, гр. Варна“ от капиталовата програма за 
2020 г. на Община Варна за финансиране с банков заем. 

2. Добавя обект „Изграждане на светофарна уредба на бул. Васил 
Левски при км.2+875, район „Одесос“, Район „Младост“, град Варна, в т.ч. 
проектиране, АН и други (обект, фактически свързан с бул. "В. Левски") от 
капиталовата програма за 2020 г., дейност 831 „Управление, контрол и 
регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“, § 52 „Придобиване 
на ДМА“, целия финансиран с банков заем, в размер на 98 000 лв. към 
обект „Изграждане на бул. „Васил Левски”, в участъка от ул. „Подвис” до 
ул. „Девня”, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна 
"от км. 0 + 150 до км. 3 + 000“, подобект „Изграждане на бул. „Васил 
Левски”, в участъка от ул. „Подвис” до ул. „Девня”, район Приморски, 
район Одесос, район Младост, гр. Варна -  "от км. 2 +924 до км. 3 + 000" 
(Кръгово кръстовище на бул. "В. Левски" с ул. "Девня"), дейност 606 
„Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа", § 52 „Придобиване 
на ДМА“. 

3. Приема актуализирано Приложение № 12 „а“ „Актуализиран 
разчет на разходи и     обекти, финансирани с банков заемна основание 
решение №1034-2 (23)21.12.2017 г. и решение №1425-2(36)19.12.2018  г. на 
Общински съвет-Варна“, съгласно приложение към настоящото решение. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
промяната да се отрази в Приложение № 2 „Бюджет на разходите по 
функции и дейности“, Приложение № 4 „Разчет за финансиране на 
капиталови разходи по функции източници на финансиране“, Приложение 
№ 4 „а“ - „д. 606  "Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа" 
(без разходи на ОП "Паркинги и синя зона). 

 
 
 
 



 
235-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, 
ал.1 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от 
Кмета на Община Варна с рег. № ОС20000383ВН/26.06.2020 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, 
по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация 
на проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на 
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк „Златни пясъци“, 
Община Варна”, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, 
приоритетна ос 1 „Води“,  процедура № BG16М1ОР002-1.005 ”Втора фаза 
на проекти за изграждане на В и К инфраструктура, чието изпълнение е 
стартирало по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, при 
следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 1 235 000  лв. (един милион 
двеста тридесет и пет хиляди лева); 

• Валута на дълга – лева;  
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем; 
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 90 месеца, считано от датата на 

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

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни 
средства; 

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

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

• Начин на обезпечение на кредита: 
       - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Варна, по чл. 45, 
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и 
трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, 
съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, 
включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 



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

236-3. 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. № РД20012461ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие Община Варна, да кандидатства за безвъзмездна 
финансова помощ в размер до 465 069,44 лв. /четиристотин шестдесет и 
пет хиляди  и шестдесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки/ със 
средства от трансфера, предоставен от ПУДОС от Държавен бюджет 2020 
за реализация  на проект „Битова канализация на част от со „Виница – 
север“ – канализационни клонове, кл. 6, кл. 11, кл. 12, кл. 13, кл. 14, кл. 24, 
кл. 25, кл. 26“. 
        Общински съвет – Варна дава становище, че стартирането на 
горецитирания обект е приоритет за 2020 г. 
 
 
 
 
 

237-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за 
публичните финанси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД20011768ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 
изменение на Приложение 4 към бюджета на Община Варна за 2020 г., 
функция „Образование“, дейност 311, „Детски градини“, § 51 „Основен 
ремонт“ чрез компенсирани промени, както следва:  

 намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2020 г. 
в местна дейност 311 „Детски градини“, § 10-30 „Текущ ремонт“ в размер 
на 39 708 лв.; 

 намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2020 г. 
в местна дейност 311 „Детски градини“, § 51 „Основен ремонт“, ДГ 42 
„Българче“ – основен ремонт и реконструкция на площадки за играна 
открито и спорт, находящи се в ДГ 42 „Българче“, УПИ ХХ 290,291 „за 
обединено детско заведение“(ид. ПИ 10135.4504.735 по КК), кв.12, по 
плана на І м.р. на жк „Вл. Варненчик“, до бл. 21, гр. Варна“  в размер на 
4 200 лв.; 



 увеличение на средствата по бюджета на Община Варна за 2020 
г. в местна дейност 311 „Детски градини“, § 51 „Основен ремонт“, ДГ 39 
„Приказка“ - основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на 
площадки за игра на открито, находящи се в ДГ 39 „Приказка“, УПИ ХІ 
„за детска градина“, ПИ 10135.4505.62, кв.9 по плана на ІІ м.р. на жк 
„Вл.Варненчик“, гр. Варна в размер на 14 876 лв.; 

 увеличение на средствата по бюджета на Община Варна за 2020 
г. в местна дейност 311 „Детски градини“, § 51 „Основен ремонт“, ДГ 47 
„Люляче“ - основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на 
открито и спорт, находящи се в ДГ 47 „Люляче“, УПИ І „за детско 
заведение“, ПИ 10135.5510.333, кв.2а, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна“ 
в размер на 29 032 лв. 

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. 
 
 
 
 
 

238-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 151, ал. 1, т. 11 от Закона 
за устройство на територията и по предложение от Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20011969ВН-001ВН/03.07.2020 г.,  Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 126 513 лв. 
/сто двадесет и шест хиляди петстотин и тринадесет лева/ с ДДС за 
изграждане на ограда около храм „Свети Прокопий Варненски“, 
изграден в УПИ I за църква, кв. 864, 14 м.р. на гр. Варна в УПИ за 
озеленяване кв. 864, 14 м.р. на гр. Варна и улична регулация на ул. „Отец 
Паисий“, гр. Варна“.  

Средствата в размер на 126 513 лв. /сто двадесет и шест хиляди 
петстотин и тринадесет лева/ с ДДС да бъдат осигурени чрез компенсирана 
промяна от местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
улична мрежа“, § 10-30 за местна дейност 629 „Изграждане на 
инфраструктурни обекти“. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
промените да бъдат отразени в Приложение № 2 „Бюджет на разходите по 
функции и дейности“, Приложение № 4 „Разчет за финансиране на 
капиталови разходи по функции източници на финансиране“. 
 
 
 



 
 

239-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал 3 от Закона за 
пътищата и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
ЗК20002249ВН-005ВН/03.07.2020 г.,  Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие да бъдат предоставени средства на Агенция „Пътна 
инфраструктура“, като трансфер в размер на 50 531,60 лв. /петдесет хиляди 
петстотин тридесет и един лева и шестдесет стотинки/ с включен ДДС за 
изпълнение на ремонтни дейности извън платното за движение на обект: 
„Пътно кръстовище по път I-9 Кранево – Златни пясъци – Варна – 
Бургас при км. 99+095 /Долна трака/, съгласно писмо на Агенция „Пътна 
инфраструктура“.  

Средствата да бъдат осигурени с компенсирана промяна от дейност 
606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“,§10-30. 
 2. Дава съгласие дейностите да бъдат възложени от Агенция „Пътна 
инфраструктура“ в качеството си на собственик на пътя, като Община 
Варна осигурява необходимия финансов ресурс съгласно чл. 30, ал. 3 от 
Закона за пътищата. 
            3. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
подпише споразумителен протокол за финансиране и разпределяне на 
задължения във връзка с ремонтно-възстановителни дейности на обект: 
„Пътно кръстовище по път I-9 Кранево – Златни пясъци – Варна – Бургас 
при км 99+095 /Долна Трака/“, съгласно приложение. 
  4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, предвид защита на особено важен обществен интерес и 
интензивността на пешеходния поток, особено в района на автобусна 
спирка „Траката“. 

 
 
 
 
240-3. 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. № РД20012702ВН/08.07.2020 г., Общински 
съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер до 194 615 лв. (сто деветдесет и четири хиляди шестстотин и 
петнадесет лева)  на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света 
Анна - Варна“ АД, ЕИК 000090019 за извършване на ремонт в 



помещенията на Оперативно отделение към „Многопрофилна болница за 
активно лечение „Света Анна - Варна“ АД.  

 Средствата да бъдат осигурени по местна дейност 469 „Други 
дейности по здравеопазването” по §55 „Капиталови трансфери“, като 
компенсирана промяна по бюджета на Община Варна за 2020 г. от местна 
дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини“, 
разпоредител „Детски ясли“, по §10.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
промените да бъдат отразени в Приложение № 2 „Бюджет на разходите за 
2020 г.“ и №4 „Разчет на финансиране на капиталовите разходи по 
функции и източници на финансиране“ към 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. 

 
 
 
 
 
241-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и чл. 61 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 40б и чл. 41 от 
Закона за защита на животните и по предложение от Филип Ромбаут – 
председател на фондация „Лъки Хънт Прожект“ с рег. № 
ОС20000355ВН/11.06.2020 г.,  Общински съвет – Варна одобрява Договор 
за съвместна дейност с „ЛЪКИ ХЪНТ ПРОДЖЕКТ“ ЕИК 177020649 по 
изпълнение на Национална програма за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Република България, съгласно 
приложение към настоящото решение и възлага на Кмета на Община 
Варна подписването му.  

Във връзка с изпълнение на поетите задължения по одобрения 
договор за съвместна дейност, Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 200 000 лв. от бюджета 
на Община Варна за 2020 г. на „Лъки Хънт Проджект“ ЕИК 177020649. 

 
 
 
 



242-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19 от Наредба 
на Общински съвет – Варна за определяне размера на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и по предложение от 
Бранимир Балачев – Председател на група на ПП „ГЕРБ“ при Общински 
съвет – Варна с рег. № ОС20000419ВН/08.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна дава възможност на лицата, подали декларация по чл. 19 от 
Наредбата на Общински съвет – Варна за определяне размера на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Варна за определяне на 
такса за битови отпадъци според количеството за 2020 г. и попълнили т. 2 
от същата, за подаване еднократно на коригираща декларация в срок до 
31.07.2020 г. относно вида и броя на необходимите съдове, които ще се 
ползват и периода, в който ще се осъществява дейността. 

242-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 7 от Закона за 
местните данъци и такси и по предложение от Бранимир Балачев – 
Председател на група на ПП „ГЕРБ“ при Общински съвет – Варна с рег. № 
ОС20000419ВН/08.07.2020 г., Общински съвет – Варна отсрочва 
заплащането на възникналите задължения за туристически данък за 
периода на извънредното положение и противоепидемичната обстановка за 
срок до 15.11.2020 г. 

242-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 6 от Закона за 
местните данъци и такси и чл. 23, ал. 3 от Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и по предложение от Бранимир Балачев – Председател на 
група на ПП „ГЕРБ“ при Общински съвет – Варна с рег. № 
ОС20000419ВН/08.07.2020 г., Общински съвет – Варна освобождава 
частично с 40 % физическите и юридическите лица от заплащане на такса 
за ползване на тротоари, площади и улични платна определена в  
Приложение 1 от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна за 
периода 14.05.2020 г. до 31.12.2020 г. 

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.  

 
 
 
 
 



243-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20012848ВН/09.07.2020 г.,  Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде предоставен целеви трансфер по § 61-02 
„Предоставени трансфери между бюджети“ в размер на 127 375 лв. с 
включен ДДС на Варненска търговска гимназия „Георги Стойков 
Раковски“ за ремонт на дворната площадка, оградата, волейболното 
игрище, пистата за бягане, скок на дължина и хвърляне на медицинска 
топка и тенис на маса в двора на гимназията. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
сключи договор за съвместно финансиране между Община Варна, 
Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ и 
Министерството на образованието и науката. 

 
 
 
 

244-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за 
публичните финанси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД20012853ВН/09.07.2020 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат 
осигурени 324 000 лв. с ДДС от бюджета на Община Варна за 2020 г. за 
проектиране, основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни 
площадки на открито в І-ва Езикова гимназия гр. Варна, авторски и 
строителен надзор, чрез компенсирана промяна, както следва: 

Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2020 г. в 
дофинансиране на дейност 322 „Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“, §51 „Основен ремонт“, обект „I-ва  Езикова 
гимназия – преустройство и промяна на предназначение на съществуваща 
сграда с идентификатор №101352353.247.1 – столова в Зала за културни 
мероприятия в УПИ II-247, кв. 33, 25 м.р., гр. Варна“ в размер на 170 000 
лв. с включен ДДС. 

Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2020 г. в 
местна дейност 745 „Обредни домове и зали“, § 54 „Придобиване на земя“ 
(обезщетения за отчуждаване на земя за гробищен парк Запад – с. Тополи) 
в размер на 154 000 лв. с включен с ДДС. 

Увеличение на средствата по бюджета на Община Варна за 2020 г. за 
дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, 
дофинансиране на § 51 00 „Основен ремонт“ в размер на 324 000 лв. с 
ДДС, в т.ч. за проектиране, строителни и монтажни работи, авторски и 
строителен надзор за обект І ЕГ „Инженеринг – проектиране и изпълнение 
на строителни и монтажни работи на „Основен ремонт, реконструкция и 



преустройство на спортни площадки на открито в І-ва Езикова гимназия 
гр. Варна в УПИ ІІ-247, кв. 33, 25 м.р., район „Приморски“, гр. Варна“. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
промените да се отразят в  Приложение № 4 „Разчет за финансиране на 
капиталови разходи   по  функции и източници   на  финансиране“ и 
Приложение № 15 „Разчет на разходите, финансирани от приватизационни 
сделки“ към бюджета  на Община Варна за 2020 г. 

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. 

 
 
 
 
 

245-3. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, и чл. 124 от Закона за 
публичните финанси и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД20012850ВН/09.07.2020 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат 
осигурени 132 245 лв. с включен ДДС от бюджета на Община Варна за 
2020 г. за допълнителни ремонтни дейности в Начално училище „Васил 
Левски“ чрез компенсирана промяна, както следва: 

Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2020 г. в 
местна дейност 745 „Обредни домове и зали“, § 54 „Придобиване на земя“ 
(обезщетения за отчуждаване на земя за гробищен парк Запад – с. Тополи) 
в размер на 132 245 лв. с включен ДДС. 

Увеличение на средствата по бюджета на Община Варна за 2020 г. в 
дофинансиране на дейност 322 „Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“, §51 „Основен ремонт“, за обект „Начално 
училище „Васил Левски – проектиране, основен ремонт и реконструкция 
на Начално училище „Васил Левски“, в УПИ – I-1086, кв.70, 28 м.р., кв. 
„Аспарухово“ в размер на 132 245 лв., с включен ДДС, в т.ч. 130 565 лв. за  
СМР и 1 680 лв. за авторски надзор. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
промените да се отразят в Приложение № 4 „Разчет за финансиране на 
капиталови разходи по функции и източници на финансиране“ към 
бюджета на Община Варна за 2020 г.   

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.  
 



246-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 
и  ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 
образование и чл. 3 от Постановление на Министерски съвет 
№128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в списъка на 
средищните детски градини и училища и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20012847ВН/09.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна  реши: 

1. Да се запази статута на средищно училище на СУ “Димчо 
Дебелянов” за учебната 2020/2021 година; 
           2. Възлага на Кмета на Община Варна да изготви мотивирано 
предложение до Министъра на образованието и науката за включване на 
СУ “Димчо Дебелянов” в Списъка на средищните детски градини и 
училища в Република България за учебната 2020/2021 година. 
 
 
 
 
 

247-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 34  от Постановление на 
Министерски съвет №381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2020 г. и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20012851ВН/09.07.2020 г.,  Общински съвет – 
Варна изменя Приложение 21 „Списък на длъжностите и на лицата, които 
имат право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2020 
г.“, приет с Решение №156-4(№4)/11.02.2020 г. на Общински съвет – 
Варна, в частта на дирекция „Здравеопазване“ при Община Варна, 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 
 
 
 
248-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 34  от Постановление на 
Министерски съвет №381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2020 г. и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД20012849ВН/09.07.2020 г.,  Общински съвет – 
Варна допълва и изменя Приложение 21 „Списък на длъжностите и на 
лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община 
Варна за 2020 г.“, приет с Решение №156-4(№4)/11.02.2020 г., раздел IX на 
Общински съвет - Варна, в частта на дирекция „Социални дейности“ при 
Община Варна: 



В т. І. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ се изменят 
следните имена и длъжности, както следва: 

Вместо: 24. Дешпинка Димитрова – домашен помощник  
24. Иван Гъбов – домашен помощник от 03.02.2020 г. 
Вместо: 29. Иван Иванов – домашен помощник    
29. Снежанка Аргирова – домашен помощник от 03.02.2020 г. 
Вместо:30. Иванка Костадинова – домашен помощник 
30. Людмила Илиева – домашен помощник от 03.02.2020 г. 
Вместо: 35. Марийка Петрова – домашен помощник 
35. Тодорка Щерева – домашен помощник от 03.02.2020 г. 
Вместо: 36. Марийка Тодорова – домашен помощник  
36. Елисавета Илиева – домашен помощник от 03.02.2020 г. 
Вместо: 41. Надежда Силенко – домашен помощник 
41. Илиянка Пенчева – домашен помощник от 02.03.2020 г. 
Вместо: 48. Ралица Попова – домашен помощник  
48. Сашко Доковски – домашен помощник от 02.03.2020 г. 
Вместо:50. Светлана Янчева - домашен помощник  
50. Вилдан Мустафа – домашен помощник от 02.03.2020 г. 
 
Допълва: 
52. Цветанка Видениева – домашен помощник от 01.01.2020 г. до 

31.01.2020 и  52. Мария Пеева – домашен помощник от 03.02.2020 г. 
На служителите да се изплащат 100% от стойността на месечните 

абонаментни карти за градски транспорт.  
 
В т. ІІІ. КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И 

МЛАДЕЖИ (КСУДМ) се изменят следните имена и длъжности: 
  
Вместо: 28. Маринка Лазарова – детегледач   
28. Марияна Ангелова – детегледач от 20.01.2020 г. 
Допълва: 
31. Грета Четова – детегледач от 11.05.2020 г. 
На служителите да се изплащат до 90% от стойността на билетите за 

градски транспорт на отработени дни.  
 
В т. IV. КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА 

ВЪЗРАСТНИ ХОРА „ГЕРГАНА – ДСХ И ДПЛФУ“ се изменят 
следните имена и длъжности, както следва: 

 
ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „ГЕРГАНА“ (към КСУВХ) 
 
Вместо: 8. Нели Стойкова – домакин    
8. Добринка Янева – домакин от 23.03.2020 г. 
Вместо: 10. Здравка Щерева – деловодител   



10. Добринка Янева – деловодител от 03.02.2020 до 22.03.2020 г. 
10. Галя Стоянова – деловодител от 23.03.2020 г. 
Вместо: 40. Христо Пенчев – работник поддръжка 
40. Васил Василев – работник поддръжка от 01.01.2020 г. след 

неплатен отпуск 
 
ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ 

УВРЕЖДАНИЯ (към КСУВХ) 
Вместо: 6. Илияна Гьокова – медицинска сестра (продължителен 

болничен) 
6. Елена Петрова – медицинска сестра от 22.04.2020 г. 
Вместо: 14. Миглена Желязкова – санитар    
14. Петранка Желязкова.– санитар от 03.02.2020 г. до 01.03.2020 г. 
14. Гиргина Иванова – санитар от 02.03.2020 г. 
Вместо:18. Тодор Таракчиев – охрана    
18. Георги Атанасов – охрана от 24.04.2020 г. 
На служителите да се изплащат до 90% от стойността на билетите за 

градски транспорт на отработени дни.  
За новоназначените лица разходите се изплащат от датата на 

постъпване. 
 
 
 
 
 
 
249-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 
ОС19000622ВН/08.10.2019 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на Иван Митев 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 
№ 6 

от заседание, проведено на 13,14.07.2020 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 
(1) – одобряване на Доклад на изпълнението на Интегрирания план 

за градско възстановяване и развитие – Варна 2014-2020 г. и постигнатите 
междинни резултати по проекти и като цяло за 2019 година. 

(2) – одобряване на Годишния доклад за наблюдение изпълнението 
на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Варна и 
Програмата за неговото изпълнение за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 

(3) – даване на съгласие за сътрудничество между Община Варна и 
партньора/ите 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“ III м.р. и  „Възраждане“ IV м.р. на Община Варна“ по 
програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 
сигурност“. 

 
  Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“ 

        
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

250-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 24, т. 4 от Закона за 
регионалното развитие, т.3.3.3 от Методическите насоки за разработване и 
прилагане  на ИПГВР и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД20006289ВН/31.03.2020  г., Общински съвет – Варна одобрява 
Доклад за хода на изпълнението на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие – Варна 2014-2020 г. и постигнатите 
междинни резултати по проекти и като цяло за 2019 година, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
 



251-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 3 и 4 от Правилника 
за прилагане на закона за регионално развитие и по предложение от Кмета 
на Община Варна с рег. № РД20006288ВН/31.03.2020  г., Общински съвет 
– Варна одобрява Годишния доклад за наблюдение изпълнението на 
Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Варна и 
Програмата за неговото изпълнение за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 
г., съгласно приложение към настоящото решение. 

 
 
 
 
252-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 oт Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20010489ВН-001ВН/16.06.2020  г., и във връзка 
със свое решение №172-4(4)/11.02.2020 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за сътрудничество между Община Варна и партньора/ите  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“ III 
м.р. и  „Възраждане“ IV м.р. на Община Варна“, съгласно приложение 
към настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси и във връзка 
кратките срокове за изпълнение на указанията от управляващия орган, 
поставен по ИСУН 2020 и в изпълнение на Насоките за кандидатстване по 
проекта, а именно до 22.06.2020 г. 

 
 

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

               
 
 
 
 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 6 

от заседание, проведено на 13,14.07.2020 г. 
по точка пета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Социални дейности и жилищна политика” относно: 

(1) – отпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване 
на жизнени и комунално-битови потребности.  

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

 
Докл.: Лидия Маринова – Председател на ПК „СДЖП“ 

          
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

  
253-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 156-4(4)/11.02.2020 г., 
на база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД20011856ВН/25.06.2020 г., Общински съвет – Варна отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на жизнени и комунално-
битови потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

 
 
 
 
254-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на база 
социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД20011856ВН/25.06.2020 г., Общински съвет – Варна не отпуска 



еднократна финансова помощ за задоволяване жизнени и комунално-
битови потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

 
 
 

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

  



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 6 

от заседание, проведено на 13,14.07.2020 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 
 

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

(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение. 

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

(3) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция. 

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

 
Докл.: Анелия Клисарова – Председател на ПК „Здравеопазване“ 

          
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

255-6. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 
52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна с 
рег. № ЗК20001077ВН/16.06.2020 г., решение на Общински съвет – Варна 
№ 156-4(4)/11.02.2020 г., и на база здравен статус, Общински съвет – Варна 
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение 
към настоящото решение.  

 
 
 
256-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и на база здравен 
статус във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община 



Варна с рег. № ЗК20001077ВН/16.06.2020 г., Общински съвет – Варна не 
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение 
към настоящото решение. 

 
 
 
257-6. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК20001075ВН/16.06.2020 г., решение на 
Общински съвет – Варна № 156-4(4)/11.02.2020 г., и на база здравен статус, 
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за дейности и 
изследвания по асистирана репродукция, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

 
 
 
258-6. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК20001075ВН/16.06.2020 г., Общински съвет – 
Варна не отпуска финансови средства за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото 
решение. 
 
 
 

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

  



 
Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 6 

от заседание, проведено на 13,14.07.2020 г. 
по точка седма от дневния ред 

 
 

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

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

(2) – актуализиране на Насоки за кандидатстване по 
направленията на общински фонд „Култура“ 2020 г. 

 
 Докл.: Димитър Чутурков – Председател на ПК „КДР“ 

      
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

259-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36 от Закона за закрила и 
развитие на културата, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Правилника за работа 
на фонд „Култура” на Община Варна, във връзка с писма от Антония 
Йовчева – директор на дирекция „Култура и духовно развитие“ с рег. № 
КДР20000081ВН/21.01.2020 г. и рег. № ОС20000344ВН/28.05.2020 г.,  и 
по предложение на ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет – 
Варна изменя и допълва Правилника за работа на фонд „Култура“ на 
Община Варна, както следва: 

1. В раздел II „Финансиране и органи на управление“  допълва чл. 9, 
ал. 6 със следния текст: 

„като публикува насоките за кандидатстване на сайта на 
електронната система на фонда“   

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

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

изискванията чл. 17, ал. 1, т. 1-4 се декларират от кандидата при подаване 



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

 придобива следния вид: „ 
„чл. 17, ал. 3 Липсата на обстоятелства, съгласно изискванията 

чл. 17, ал. 1, т. 1-8 се декларират от кандидата при подаване на 
проектното предложение“.  

  
-  изменя се чл. 18, т. 2 
като текста:  „чл. 18, т. 2 Разходи, направени преди одобрението на 

проектно предложение“. 
придобива следния вид: „чл. 18, т. 2 разходи, направени преди 

одобрението на проектното предложение, с изключение на разходите 
направени за самолетни билети“. 

 
3. В раздел V „Ред за разглеждане и оценяване на кандидатите“ в чл. 

25 отпада ал. 4. Досегашната ал. 5 се става ал. 4   
  
4. В раздел VII „Отчетност. Мониторинг и оценка“ се допълва чл. 37, 

ал. 1със следния текст: 
„Преди предаването на доклада за утвърждаване от  Експертния 

съвет, същият се изпраща на съответните бенефициенти за сведение“. 
 
5. В раздел VIII Преходни и заключителни разпоредби отпада § 2. 
 
След измененията и допълненията Правилника за работа на фонд 

„Култура“ на Община Варна придобива следния вид, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 
кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, поради големия обществен 
интерес и кратките срокове за кандидатстване за финансиране на дейности 
по фонд „Култура“ на Община Варна.   

 
 
 



260-7. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6, т. 12, т. 23 и  ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, и чл. 18, ал. 2, т. 3 и 
чл. 36 от Закона за закрила и развитие на културата,  Общински съвет – 
Варна актуализира Насоки за кандидатстване по направленията на 
общински фонд „Култура“ 2020 г., съгласно приложение към настоящото 
решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 
кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, поради големия обществен 
интерес и кратките срокове за кандидатстване за финансиране на дейности 
по фонд „Култура“ на Община 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 
№ 6 

от заседание, проведено на 13,14.07.2020 г. 
по точка осма от дневния ред 

 
 

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

(1) – даване на съгласие Кметът на Община Варна да издаде 
разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-1х „Варна“ 
на „Арион груп“ ЕООД. 

(2) – даване на съгласие Кметът на Община Варна да издаде 
разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-1х 
„Варна“, находящ се в гр. Варна, кк „Златни пясъци“ на 
„Специализирана болница за рехабилитация – Варна“ АД. 

 
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ВрК „ОВОС“ 

          
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

261-8. 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, буква „в“ от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за водите и по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ 104854ВН – 009ВН/10.04.2020 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да издаде 
разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-1х „Варна“ 
на „Арион груп“ ЕООД, град Варна за „всички други цели“, по смисъла 
на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за 
замърсяване. 

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



262-8. 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, буква „в“ от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за водите и по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ 110898ВН-009ВН/10.04.2020г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да издаде 
разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-1х „Варна“ 
на „Специализирана болница за рехабилитация – Варна“ АД, град 
Варна „за лечебни цели в специализирани болници за лечение и 
рехабилитация“, по смисъла на Тарифа за таксите за водовземане, за 
ползване на воден обект и за замърсяване.  

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 
№ 6 

от заседание, проведено на 13,14.07.2020 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

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

(1) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Академик Игор Курчатов“, ПИ 10135.3515.1817. 

(2) – 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 недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 163, ПИ 10135.3516.30. 

(3) – 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 недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 175, ПИ 10135.3516.24. 

(4) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, жк 
„Възраждане“, ПИ 10135.3511.560. 

(5) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. 
„Възраждане“, ПИ 10135.3511.1516. 

(6) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Полковник Петър 
Динков“ № 4, ПИ 10135.4504.311. 

(7) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 



общинска собственост, находящ се в: гр. Варна, район „Аспарухово“, со 
„Боровец Юг“ , ПИ 10135.5404.2222. 

(8) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 
10135.3513.3. 

(9) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Ментеше“, ПИ 
10135.4501.1221. 

(10) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Ракитника“, ПИ 
10135.5426.2543. 

(11) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Зеленика“, ПИ 
10135.5545.3058. 

(12) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Гладиола“ № 6, ПИ 
10135.2551.473. 

(13) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в: Община Варна, с. Звездица, ул. 
„Вега“ №29,  ПИ 30497.501.121. 

(14) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, ул. 
„Доктор Любен Попов“ №20,  ПИ 10135.2563.357. 

(15) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Ментеше“, ПИ 
10135.4501.1680.  

(16) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, со 
„Боровец Север“ , ПИ 10135.5401.3607. 

(17) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в Община Варна, с. Каменар, кв. 54, 
УПИ XXI-531.  



(18) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Академик Игор 
Курчатов“, ПИ 10135.3515.906. 

(19) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“, ПИ 
10135.3511.1529. 

(20) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем на търговска площ за 
разполагане на „вендинг машини“ в сграда, находяща се в гр. Варна, бул. 
„Осми приморски полк“ № 43. 

(21) – вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на обект общинска собственост, 
представляващ фитнес, разположен в приземния етаж на сградата на III ОУ 
„Ангел Кънчев“, ул. „Роза“ № 42. 

(22) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ във връзка с 
провеждане на публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот, 
находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“, №2. 

(23) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване 
на пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по 
чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имоти, 
находящи се в гр. Варна, со „Боровец Юг“, ПИ 10135.5403.9607 и ПИ 
10135.5403.4191. 

(24) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване 
на пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по 
чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имот, находящ 
се в гр. Варна, кв. „Изгрев“, ПИ 10135.2551.177. 

(25) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване 
на пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по 
чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имоти, 
находящи се в гр. Варна, со „Боровец Юг“, ПИ 10135.5020.36 и ПИ 
10135.5403.9581. 

(26) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, со „Прибой“, ПИ 
10135.5549.9505 и ПИ 10135.5549.1955. 



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

(28) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Железни врата“, 
ПИ 10135.2554.141. 

(29) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имот, находящ се в община Варна, местност „Старите 
лозя“, Долна Трака, ПИ 10135.2566.6538. 

(30) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Капитан Райчо“ № 103 А,  
в полза на Дирекция „Социални дейности“. 

(31) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление имот, находящ се в с. Тополи, ПИ 72709.502.387, в полза на 
Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“. 

(32) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление имот, находящ се в ж.к. „Чайка“, бл. 19, вх. В, в полза на 
Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“.  

(33) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи 
се в гр. Варна, ул. „Подвис“ №29, бул. „Приморски“ № 2А, в полза на 
Общинско предприятие „Спорт-Варна“. 

(34) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление имот, находящ се в с. Тополи, ул. „Здравец“ № 1, в полза на 
Детска градина № 48 „Ран Босилек“. 

(35) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 
7, в полза на Дирекция „Социални дейности“.  

(36) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление имоти, находящи се в гр. Варна, ул. „Генерал Цимерман“ 
№33, жк „Владислав Варненчик“, в полза на Дирекция „Превенции“. 

(37) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, ж.к. „Чайка“ до бл. 34, в полза на Висш съдебен съвет. 

(38) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Свети Климент“ № 18, вх. Б, в полза на Областна 
дирекция на МВР – Варна. 



(39) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, ж.к. „Чайка“, бл. 67, в полза на ОУ „Захари Стоянов“. 

(40) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 
управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ №26, в 
полза на Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост 
„Св. Йоан Златоуст“. 

(41) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение Община Варна да придобие безвъзмездно в управление от 
Държавата имот - публична държавна собственост, находящ се в: гр. 
Варна, район „Одесос“, ул. „Никола Кънев“ №10, ПИ 10135.1503.496.  

(42) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение Община Варна да придобие безвъзмездно в управление от 
Държавата имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, Приморски 
парк, ПИ 10135.536.598. 

(43) – вземане на решение Община Варна да придобие безвъзмездно 
в управление от Държавата имот публична държавна собственост с 
идентификатор 10135.2561.13, „Приморски парк“, „Шокъров канал“. 

(44) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и вземане на 
решение за провеждане на процедура по придобиване безвъзмездно в 
собственост на Община Варна на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, 
бул. „Христо Ботев“, ПИ 10135.1506.993. 

(45) – вземане на решение Община Варна да придобие безвъзмездно 
в собственост от Държавата имот, находящ се в гр. Варна, район 
„Аспарухово“, Южна промишлена зона, ПИ 10135.5501.261. 

(46) – одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване  право 
на строеж на „Електроразпределение Север“ АД за изграждане на нов 
трафопост, върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Виница Север“ , ПИ 
10135.2052.781. 

(47) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ одобряване на 
пазарна оценка във връзка с учредяване  възмездно, безсрочно право на 
строеж за изграждане на трафопост върху имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Виница Север“ , ПИ 10135.2052.795. 

(48) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобряване 
на пазарна оценка във връзка с учредяване право на пристрояване върху 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Отец Паисий“, ПИ 10135.1502.13.  



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

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

(51) – одобряване на застраховател на имуществото на 
„Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ ЕООД. 

(52) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД. 

(53) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД. 

(54) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

(55) – даване на съгласие за сключване на анекс към договор № 
Д15001165ВН/14.07.2015 г. между Община Варна и Народно читалище 
„Петко Рачев Славейков 1928“. 

(56) – даване на съгласие за сключване на анекс към договор № 
Д15001394ВН/24.08.2015 г. между Община Варна и АИППМП – ОМ „Д-р 
Грациела Височкова – Колева“ ЕООД. 

(57) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Витко Христов“, в полза на Сдружение с нестопанска цел 
„Съучастие“. 

(58) – отмяна на решения № 984-9 и № 984-9-1(22)/30.11. и 
01.12.2017 г., прекратяване действието на договор, сключен между 
Община Варна и Районен център по трансфузионна хематология - гр. 
Варна и вземане на решение за прехвърляне безвъзмездно в собственост 
на Държавата – Министерство на здравеопазването имот, находящ се в: гр. 
Варна, бул. „Цар Освободител“ № 100. 

(59) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор № 
Д15000696ВН/02.06.2015 г., сключен между Община Варна и Окръжен съд 
– Варна. 

(60) – отмяна на решения № 2333-7(24)/23,24,30.06.2010 г., № 2516-
8(25)/28,29.07.2010 г. и № 2300-7 (42)/05,06.08.2015 г. и прекратяване 
действието на договор за наем, сключен между Община Варна и 
„АИППДП - д-р Златка Ставрева“. 

(61) – предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на 
Общинска служба по земеделие-гр. Варна, за обезщетяване на 



собствениците с признато, но невъзстановено право на собственост по реда 
на ЗСПЗЗ. 

(62) – вземане на решение за увеличаване на капитала и промяна 
на Устава на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

(63) – вземане на решение за обявяване на имот - публична общинска 
собственост в частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Козлодуй“, ПИ 10135.1506.392. 

(64) – вземане на решение за изричен отказ за прехвърляне на имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 45, във фонд 
„Продажби“. 

(65) – даване на съгласие за подписване на анекси към договори със 
спортните клубове, за ползване на общинската спортна база.  

(66) – даване на предварително съгласие за процедиране на ПУП-
ПР и улична регулация в обхват: ПИ 10135.5506.463, ПИ 10135.5075.39 и 
част от ПИ 10135.5506.464, ПИ 10135.5075.45 по плана на град Варна, 
местност „Карантината“, район „Аспарухово“ във връзка с изграждането 
на обект: „Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ към Рибарско 
пристанище „Карантината“, включително обръщач“. 

(67) – даване на предварително съгласие за процедиране на ПУП-ПР 
и улична регулация в обхват: 10135.5075.46, 10135.5075.47, 10135.5506.477 
и част от ПИ 10135.5506.918, 10135.5506.461, 10135.5506.462, 
10135.5506.464, 10135.5075.45 по плана на м-ст Карантината, район 
Аспарухово, гр. Варна във връзка с изграждането на обект: 
“Реконструкция на улица от бул. “Първи май“ към Рибарско пристанище 
„Карантината“, включително обръщач” в местност "Карантината", район 
"Аспарухово", Община Варна. 

(68) – прекратяване на договори с номера №Д15000843ВН/22.06.2015 
г., №Д15000848ВН/22.06.2015 г., №Д15001053ВН/30.06.2015 г. и 
№Д16001441ВН/31.10.2016 г., сключени между Община Варна и „Обреди“ 
ЕООД и възлагане на „ОБРЕДИ“ ЕООД, извършването на погребалната и 
обредната дейности, стопанисването и управлението на гробищните 
паркове на територията на Община Варна, както и услугите предоставяни 
на гражданите на община Варна в тези паркове и учредяване безвъзмездно 
право на ползване на дружеството, върху имоти – общинска собственост, 
находящи се в гр. Варна. 

(69) – вземане на решение за прекратяване чрез ликвидация на 
търговско дружество „ПОРТ ПАЛАС“ ЕАД. 

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

 
 
 

  



 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

263-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012448ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2020 година”, както следва: към Раздел VIII „Недвижими 
имоти – частна общинска собственост, за които в Община Варна ще се 
проведе процедура по продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС и 
НРПУРОИ – публичен търг или публично оповестен конкурс‟, съгласно 
ЗОС се добавя следния текст: 

№ Административен адрес АОС № 
1 гр. Варна, ул. „Академик Курчатов“, 

ПИ с идентификатор 10135.3515.1817, 
с площ 1 246 кв. м. 

5898/05.11.2009 г. 

263-9-1. 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. № РД20012448ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
район „Младост“, ул. „Академик Игор Курчатов“, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.3515.1817 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда осемстотин и седемнадесет), 
с площ  от 1 246 (хиляда двеста четиридесет и шест) кв. м., при граници: 
ПИ 10135.3515.910 и ПИ 10135.3515.1816 в размер на 537 300,00 лв.  
(петстотин тридесет и седем хиляди и триста лева), без включен ДДС. 

263-9-2. 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 и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012448ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район  „Младост“, ул. 
„Академик Игор Курчатов“, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3515.1817 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и петнадесет.хиляда осемстотин и седемнадесет), с площ 



от 1 246 (хиляда двеста четиридесет и шест) кв. м., при граници: ПИ 
10135.3515.910 и ПИ 10135.3515.1816. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 537 300,00 (петстотин 
тридесет и седем хиляди и триста) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 57 730,00 (петдесет и седем хиляди седемстотин и 
тридесет) лева. 

 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 
Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 

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

търговци и юридически лица. 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 57 730,00 

(петдесет и седем хиляди седемстотин и тридесет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  500,00 (петстотин) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна. 



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

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

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

 
 
 
264-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012441ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2020 година”, както следва: Към Раздел VIII „Недвижими 
имоти – частна общинска собственост, за които в Община Варна ще се 
проведе процедура по продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС и 
НРПУРОИ – публичен търг или публично оповестен конкурс‟, съгласно 
ЗОС се добавя следния текст: 

 
№ Административен адрес АОС № 
1 гр. Варна, бул. „Сливница“ № 163, 

представляващ ПИ с идентификатор 
10135.3516.30, с площ от 284 кв.м. 

7292/08.01.2013 г. 

264-9-1. 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. № РД20012441ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
Община Варна, гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 163, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3516.30 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.тридесет), с 
площ от 284 (двеста осемдесет и четири) кв.м., при граници на имота: ПИ 
10135.3516.44, ПИ 10135.3516.45, ПИ 10135.3516.46, ПИ 10135.3516.31, 
ПИ 10135.3513.253 и ПИ 10135.3516.29, предмет на Акт за частна 



общинска собственост № 7292/08.01.2013 г., в размер на 236 480,00 (двеста 
тридесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет) лева, без включен ДДС. 

264-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20012441ВН/03.07.2020 г., Общински 
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
Община Варна, гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 163, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3516.30 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.тридесет), с 
площ от 284 (двеста осемдесет и четири) кв.м., при граници на имота: ПИ 
10135.3516.44, ПИ 10135.3516.45, ПИ 10135.3516.46, ПИ 10135.3516.31, 
ПИ 10135.3513.253 и ПИ 10135.3516.29, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 7292/08.01.2013 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 236 480,00 (двеста тридесет и шест 
хиляди четиристотин и осемдесет) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 23 648,00 (двадесет и три хиляди шестстотин четиридесет 
и осем) лева. 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

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

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

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

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

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

условия; 



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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 23 648,00 лв., 

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

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 500 лв. (петстотин лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

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

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

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

 
 
 
 
265-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012464ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2020 г.”, както следва: Към Раздел VIІІ – „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 се добавя 
следния текст: 

№ Административен адрес АОС 
1 град Варна, бул. „Сливница” № 175,  

ПИ 10135.3516.24, с площ от 314 кв.м. 
8528/22.06.2015 г. 

265-9-1. 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. № РД20012464ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
град Варна, район „Младост‟, бул. „Сливница‟ № 175, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.3516.24 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.двадесет и четири) с площ от 
314 (триста и четиринадесет) кв.м., при граници на имота: ПИ 
10135.3516.33, ПИ 10135.3516.34, ПИ 10135.3516.25, ПИ 10135.3513.253 и 
ПИ 10135.3516.23, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
8528/22.06.2019 г., в размер на 328 000 (триста двадесет и осем хиляди) 
лева, без включен ДДС. 

265-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012464ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Младост“, бул. 
„Сливница“ № 175, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3516.24 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
шестнадесет.двадесет и четири), с площ от 314 (триста и четиринадесет) 
кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.3516.33, ПИ 10135.3516.34, ПИ 
10135.3516.25, ПИ 10135.3513.253 и ПИ 10135.3516.23. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
8528/22.06.2015 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 328 000 (триста двадесет и осем 
хиляди) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 32 800 лв. (тридесет и две хиляди и осемстотин лева). 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 
 

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

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 



юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 32 800 лв. 

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

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 500 лв. (петстотин лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

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

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

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

 
 
 
266-9. 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. № РД20012444ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 



продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
район „Младост“, жк „Възраждане“, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3511.560 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и единадесет.петстотин и шестдесет), с площ от 6 646 
(шест хиляди шестстотин четиридесет и шест) кв.м., при граници на имота: 
ПИ 10135.3511.343 и ПИ 10135.3511.490, предмет на Акт за общинска 
собственост № 5225/13.10.2008 г., в размер на 2 608 000 (два милиона 
шестстотин и осем хиляди) лева, без включен ДДС. 

266-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012444ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, жк 
„Възраждане“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.560 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.петстотин и шестдесет), с площ от 6 646 (шест хиляди 
шестстотин четиридесет и шест) кв.м., при граници на имота: ПИ 
10135.3511.343 и ПИ 10135.3511.490, предмет на Акт за общинска 
собственост № 5225/13.10.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 2 608 000 (два милиона 
шестстотин и осем хиляди) лева, без включен ДДС. 
 Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 260 800 (двеста и шестдесет хиляди и осемстотин) лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 

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

2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 
документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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



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

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

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

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на на 260 800,00 

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

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  500,00 (петстотин) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна. 

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

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

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

 

 

 

267-9. 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. № РД20012442ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в Община 
Варна, гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1516 (десет хиляди сто 



тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда петстотин и 
шестнадесет), с площ от 2 185 (две хиляди сто осемдесет и пет) кв.м., при 
граници на имота: ПИ 10135.3511.535 и ПИ 10135.3511.200, предмет на  
Акт за частна общинска собственост № 9333/14.12.2016 г. в размер на 1 
465 100 (един милион четиристотин шестдесет и пет хиляди и сто) лева, 
без  включен ДДС. 

267-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1  от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012442ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в Община Варна, гр. Варна,  район 
„Младост“, жк „Възраждане“, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3511.1516 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и единадесет.хиляда петстотин и шестнадесет), с площ   
2 185 кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.3511.535 и ПИ 
10135.3511.200, предмет на  Акт за частна общинска собственост № 
9333/14.12.2016 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 1 465 100 (един милион 
четиристотин шестдесет и пет хиляди и сто) лева, без  включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 146 510 (сто четиридесет и шест хиляди петстотин и 
десет) лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

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

търговци и юридически лица. 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

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

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

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



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

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

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 146 510,00 (сто 

четиридесет и шест хиляди петстотин и десет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  500,00 (петстотин) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна. 

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

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

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

 
 
 
 
268-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
41, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № РД20012449ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в Община 
Варна, гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, ул. „Полковник Петър 
Динков“ № 4, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.4504.311 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 
и четири.триста и единадесет), с площ от 279 (двеста седемдесет и девет) 



кв.м. и сграда с идентификатор 10135.4504.311.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.триста и 
единадесет.едно) със застроена площ от 73 (седемдесет и три) кв.м., при 
граници на имота: ПИ 10135.4504.312, ПИ 10135.4504.308, ПИ 
10135.4504.767 и ПИ 10135.4504.610, предмет на акт за частна общинска 
собственост № 9044/20.05.2016 г., в размер на 76 320 (седемдесет и шест 
хиляди триста и двадесет) лева, без включен ДДС, както следва: 

- поземлен имот с идентификатор 10135.4504.311 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.триста и единадесет), с 
площ от 279 (двеста седемдесет и девет) кв.м. на стойност 27 500,00 лв. 
(двадесет и седем хиляди и петстотин лева), без включен ДДС. 

- поземлен имот с идентификатор 10135.4504.311.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.триста и 
единадесет.едно), със застроена площ от 73 (седемдесет и три) кв.м. на 
стойност 48 820,00 лв. (четиридесет и осем хиляди осемстотин и двадесет 
лева), без включен ДДС. 

268-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1  от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти - общинска собственост през 2020 г.“ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20012449ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, находящ се в Община Варна, гр. 
Варна, район „Владислав Варненчик“, ул. „Полковник Петър Динков“ № 4, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4504.311 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.триста и 
единадесет), с площ от 279 (двеста седемдесет и девет) кв.м. и сграда с 
идентификатор 10135.4504.311.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 
хиляди петстотин и четири.триста и единадесет.едно) със застроена площ 
от 73 (седемдесет и три) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.4504.312, 
ПИ 10135.4504.308, ПИ 10135.4504.767 и ПИ 10135.4504.610, предмет на 
акт за частна общинска собственост № 9044/20.05.2016 г., в размер на 76 
320,00 лв. (седемдесет и шест хиляди триста и двадесет лева), без включен 
ДДС, както следва: 

- поземлен имот с идентификатор 10135.4504.311 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.триста и единадесет), с 
площ от 279 (двеста седемдесет и девет) кв.м. на стойност 27 500,00 
(двадесет и седем хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС. 

- поземлен имот с идентификатор 10135.4504.311.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.триста и 
единадесет.едно) със застроена площ от 73 (седемдесет и три) кв.м. на 



стойност 48 820,00 (четиридесет и осем хиляди осемстотин и двадесет) 
лева, без включен ДДС. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 76 320,00 (седемдесет и шест хиляди 
триста и двадесет) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 7 632,00 (седем хиляди шестстотин тридесет и два) лева. 

 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 7 632,00 (седем 

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

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 500 лв. (петстотин лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  



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

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

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

269-9. 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. № РД20012443ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
Община Варна, гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец Юг“, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5404.2222 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и четири.две хиляди 
двеста двадесет и две), с площ от 981 (деветстотин осемдесет и един) кв.м., 
при граници на имота: ПИ 10135.5404.1744, ПИ 10135.5404.2131, ПИ 
10135.5404.2132, ПИ 10135.5404.2134, ПИ 10135.5404.9758, предмет на акт 
за частна общинска собственост № 5754/17.07.2009 г., в размер на 29 
500,00 (двадесет и девет хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС. 

269-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20012443ВН/03.07.2020 г., Общински 
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
Община Варна, гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец Юг“, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5404.2222 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и четири.две хиляди 
двеста двадесет и две), с площ от 981 (деветстотин осемдесет и един) кв.м., 
при граници на имота: ПИ 10135.5404.1744, ПИ 10135.5404.2131, ПИ 



10135.5404.2132, ПИ 10135.5404.2134, ПИ 10135.5404.9758. За 
гореописания недвижим имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5754/17.07.2009 г. вписан по надлежния ред в Служба по 
вписванията – град Варна. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 29 500,00 (двадесет и девет хиляди и 
петстотин) лева, без включен ДДС. 
 Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 2 950,00 (две хиляди деветстотин и петдесет) лева. 

 
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 950,00 лв. 

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

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



 *Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 
 *Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

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

270-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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. № РД20012446ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
град Варна, район „Младост“, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3513.3  (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и тринадесет.три) с от площ 1 099 (хиляда деветдесет и девет) 
кв.м.,  при граници на имота: ПИ 10135.3513.1, ПИ 10135.3513.610, ПИ 
10135.3513.10, ПИ 10135.3513.609 и ПИ 10135.3513.4, предмет на Акт за 
частна общинска собственост № 5013/06.08.2008 г., в размер на 248 800 лв. 
(двеста четиридесет и осем хиляди и осемстотин лева), без включен ДДС. 

270-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20012446ВН/03.07.2020 г., Общински 
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост,  находящ се в 
град Варна, район „Младост“, Западна промишлена зона, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.3513.3 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и тринадесет.три) с площ от 1 099 (хиляда 
деветдесет и девет) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.3513.1, ПИ 
10135.3513.610, ПИ 10135.3513.10, ПИ 10135.3513.609 и ПИ 10135.3513.4.  
 За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5013/06.08.2008 г.  



 Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 248 800 лв. (двеста четиридесет и осем 
хиляди и осемстотин лева) без включен ДДС. 
 Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 24 880 лв. (двадесет и четири хиляди осемстотин и 
осемдесет лева). 

 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 24 880 лв. 

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

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 500 лв. (петстотин лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  
 *Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 



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

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

271-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
41, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № РД20012450ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
со „Ментеше“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.4501.1221 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 
и едно.хиляда двеста двадесет и едно), с площ от 530 (петстотин и 
тридесет) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.4501.1222, ПИ 
10135.4501.9549, ПИ 10135.4501.9522 и ПИ 10135.4501.1220, предмет на 
акт за частна общинска собственост № 9680/22.12.2017 г., в размер на 38 
000,00 лв. (тридесет и осем хиляди лева), без включен ДДС.  

271-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1  от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с 
общинска собственост 2020 г.“ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20012450ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 
реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Ментеше“, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1221 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и едно.хиляда двеста 
двадесет и едно), с площ от 530 (петстотин и тридесет) кв.м., при граници 
на имота: ПИ 10135.4501.1222, ПИ 10135.4501.9549, ПИ 10135.4501.9522 и 
ПИ 10135.4501.1220, предмет на акт за частна общинска собственост № 
9680/22.12.2017 г.  



 Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 38 000,00 лв. (тридесет и осем хиляди 
лева), без включен ДДС. 
 Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 3 800,00 лв. (три хиляди и осемстотин лева). 
 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 800,00 лв. 

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

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



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

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

272-9. 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. № РД20012445ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
со „Ракитника“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5426.2543 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 
двадесет и шест.две хиляди петстотин четиридесет и три) по КК и КР, 
одобрени със заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК с площ от 
820 (осемстотин и двадесет) кв.м., при граници на имота: ПИ 
10135.5426.9502, ПИ10135.5426.1061, ПИ10135.5426.2544, ПИ 
10135.5426.1058, ПИ 10135.5426.1057 в  размер на 28 948,00 (двадесет и 
осем хиляди деветстотин четиридесет и осем) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 кв.м., възлизаща на 35,00 (тридесет и пет) лева. 

272-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012445ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, со „Ракитника“, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2543 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин двадесет и шест.две хиляди 
петстотин четиридесет и три) по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-
73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК с площ от 820 (осемстотин и двадесет) 



кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.5426.9502, ПИ 10135.5426.1061, ПИ 
10135.5426.2544, ПИ 10135.5426.1058, ПИ 10135.5426.1057. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
7091/05.09.2020 г., вписан в Служба по вписванията – Варна с вх. рег. № 
19066/12.09.2012 г., акт 148, дело № 10368. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 28 948,00 (двадесет и осем 
хиляди деветстотин четиридесет и осем) лева,  без включен ДДС. 
 Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 2 894,80 лв. (две хиляди осемстотин деветдесет и четири 
лева и осемдесет стотинки). 
 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 

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

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление 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 актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено от 
участника); 

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 894,80 лв. 

(две хиляди осемстотин деветдесет и четири лева и осемдесет стотинки), 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 



сумата от 100 лв. (сто лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна.  
 *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. 
 
 
 
 

273-9. 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. № РД20012463ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
со „Зеленика”, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5545.3058 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.три хиляди петдесет и осем), с площ от 376 (триста 
седемдесет и шест) кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост 
№ 7883/13.08.2014 г., в размер на 27 000,00 лв. (двадесет и седем хиляди 
лева), без  включен ДДС.  

273-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с 
общинска собственост 2020 г.“ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20012463ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 
реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Зеленика”, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3058 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.три 
хиляди петдесет и осем), с площ от 376 (триста седемдесет и шест) кв.м. За 
имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 7883/13.08.2014 г. 



Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 27 000,00 лв. (двадесет и седем хиляди 
лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 2 700,00 лв. (две хиляди и седемстотин лева). 

 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 700,00 лв. 

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

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

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



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

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

 
 
 
 
274-9. 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. № РД20012455ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
Община Варна, гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Гладиола“ № 6, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2551.473 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
едно.четиристотин седемдесет и три), с площ от 461 (четиристотин 
шестдесет и един) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.2551.474, ПИ 
10135.2551.472, ПИ 10135.2551.421, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 9571/20.06.2017 г., в размер на 40 450,00 лв. (четиридесет  
хиляди и четиристотин и петдесет лева), без включен ДДС. 

274-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20012455ВН/03.07.2020 г., Общински 
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
Община Варна, гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Гладиола“ № 6, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2551.473 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
едно.четиристотин седемдесет и три), с площ от 461 (четиристотин 
шестдесет и един) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.2551.474, ПИ 
10135.2551.472, ПИ 10135.2551.421, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 9571/20.06.2017 г. 



Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 40 450,00 лв. (четиридесет хиляди  
четиристотин и петдесет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 4 045,00 лв. (четири хиляди четиридесет и пет лева). 

 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 045,00 лв. 

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

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 500 лв. (петстотин лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

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



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

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

 
 
 
 
275-9. 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. № РД20012462ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в Община 
Варна, с. Звездица, ул. „Вега“ № 29 с идентификатор 30497.501.121 
(тридесет хиляди четиристотин деветдесет и седем.петстотин и едно.сто 
двадесет и едно), с площ от 1054 (хиляда петдесет и четири) кв.м., при 
граници на имота: ПИ 30497.501.100, ПИ 30497.16.21, ПИ 30497.501.769 и 
ПИ 30497.501.811, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
8884/14.03.2016 г., в размер на 28 400,00 (двадесет и осем хиляди и 
четиристотин) лева, без  включен ДДС.  

275-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1  от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012462ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в Община Варна, с. Звездица, ул. 
„Вега“ № 29 с идентификатор 30497.501.121 (тридесет хиляди 
четиристотин деветдесет и седем.петстотин и едно.сто двадесет и едно), с 
площ 1054 (хиляда петдесет и четири) кв.м., при граници на имота: ПИ 
30497.501.100, ПИ 30497.16.21, ПИ 30497.501.769 и ПИ 30497.501.811, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 8884/14.03.2016 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 28 400,00 (двадесет и осем 
хиляди и четиристотин) лева, без  включен ДДС.  



Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 2 840,00 (две хиляди осемстотин и четиридесет) лева. 

  
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 
Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 

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

търговци и юридически лица. 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 840,00 (две 

хиляди осемстотин и четиридесет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

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

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

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



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

 
 
 
 
276-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
41, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № РД20012459ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се Община 
Варна, гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Доктор Любен Попов“ № 20, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2563.357 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и три.триста 
петдесет и седем), с площ от 300 (триста) кв.м., при граници на имота: ПИ 
10135.2563.247, ПИ 10135.2563.262, ПИ 10135.2563.355 и ПИ 
10135.2563.356, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
10100/17.04.2019 г., в размер на 48 960,00 лв. (четиридесет и осем хиляди 
деветстотин и шестдесет лева), без включен ДДС.  

276-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1  от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с 
общинска собственост 2020 г.“ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20012459ВН/03.07.2020 г, Общински съвет – Варна реши 
да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в Община Варна, гр. Варна, 
район „Приморски“, ул. „Доктор Любен Попов“ № 20, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.2563.357 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.две хиляди петстотин шестдесет и три.триста петдесет и седем), с 
площ от 300 (триста) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.2563.247, ПИ 
10135.2563.262, ПИ 10135.2563.355 и ПИ 10135.2563.356, предмет на Акт 
за частна общинска собственост № 10100/17.04.2019 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 48 960,00 лв. (четиридесет и осем 
хиляди деветстотин и шестдесет лева), без включен ДДС. 



Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 4 896,00 лв. (четири хиляди осемстотин деветдесет и 
шест лева). 

 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 896,00 лв. 

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

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 500 лв. (петстотин лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

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

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



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

 
 
 
 
277-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
41, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по  предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № РД20012453ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
со „Ментеше“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.4501.1680 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 
и едно.хиляда шестстотин и осемдесет), с площ от 451 (четиристотин 
петдесет и един) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.4501.1681, ПИ 
10135.4501.1236, ПИ 10135.4501.420 и ПИ 10135.4501.9520, предмет на 
Акт за частна общинска собственост № 10016/29.10.2018 г., в размер на 29 
658,00 лв. (двадесет и девет хиляди шестстотин петдесет и осем лева), без 
включен ДДС.  

277-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1  от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с 
общинска собственост 2020 г.“ и по  предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20012453ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 
реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Ментеше“, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1680 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и едно.хиляда 
шестстотин и осемдесет), с площ от 451 (четиристотин петдесет и един) 
кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.4501.1681, ПИ 10135.4501.1236, ПИ 
10135.4501.420 и ПИ 10135.4501.9520, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 10016/29.10.2018 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 29 658,00 лв. (двадесет и девет хиляди 
шестстотин петдесет и осем лева), без включен ДДС. 



Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 2 965,80 лв. (две хиляди деветстотин шестдесет и пет 
лева и осемдесет стотинки). 

 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 965,80 лв. 

(две хиляди деветстотин шестдесет и пет лева и осемдесет стотинки) 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

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

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

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



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

 
 
 
 
278-9. 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. № РД20012454ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
Община Варна, гр. Варна, район „Аспарухово‟, со „Боровец – Север“, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5401.3607 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и едно.три хиляди 
шестстотин и седем), с площ от 539 (петстотин тридесет и девет) кв.м., при 
граници на имота: ПИ 10135.5401.9556, ПИ 10135.5401.697, ПИ 
10135.5401.3615, ПИ 10135.5401.3606 и ПИ 10135.5401.692, предмет на 
Акт за частна общинска собственост № 9983/25.09.2018 г., в размер на 13 
210,00 лв. (тринадесет хиляди двеста и десет лева), без включен ДДС. 

278-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20012454ВН/03.07.2020 г., Общински 
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
Община Варна, гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец – Север“, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5401.3607 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и едно.три хиляди 
шестстотин и седем), с площ от 539 (петстотин тридесет и девет) кв.м., при 
граници на имота: ПИ 10135.5401.9556, ПИ 10135.5401.697, ПИ 
10135.5401.3615, ПИ 10135.5401.3606 и ПИ 10135.5401.692, предмет на 
Акт за частна общинска собственост № 9983/25.09.2018 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 13 210,00 лв. (тринадесет хиляди 
двеста и десет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 1 321,00 лв. (хиляда триста двадесет и един лева). 



 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 
 1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица. 
 2. За участие в търга са необходими следните документи: 
 2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 
 2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 
на заявителя, че: 
а) че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
 2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 
условия; 
 2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
 2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 
предоставена във връзка с участието в търга; 
 2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 321,00 лв. (хиляда 
триста двадесет и един лева) платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 
 2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  
 *Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 
 *Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

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



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

279-9. 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. № РД20012452ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в Община 
Варна, с. Каменар, кв. 54, представляващ УПИ XXІ-531, с площ от 839 
(осемстотин тридесет и девет) кв.м., при граници на имота: улица, УПИ 
XI-530 и УПИ XX-532, предмет на акт за частна общинска собственост № 
10089/09.05.2019 г., вписан в книгите по вписванията на 14.05.2019 г. под 
вх. № 11491, Акт № 190, дело № 6758/2019 г., в размер на 22 457,00 лв. 
(двадесет и две хиляди четиристотин петдесет и седем лева), без включен 
ДДС.  

279-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с 
общинска собственост 2020 г.“ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20012452ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши 
да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в Община Варна, с. Каменар, кв. 54, 
представляващ УПИ XXІ-531, с площ от 839 (осемстотин тридесет и девет) 
кв.м., при граници на имота: улица, УПИ XI-530 и УПИ XX-532, предмет 
на акт за частна общинска собственост № 10089/09.05.2019 г., вписан в 
книгите по вписванията на 14.05.2019 г. под вх. № 11491, Акт № 190, дело 
№ 6758/2019 г.  
 Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 22 457,00 лв. (двадесет и две хиляди 
четиристотин петдесет и седем лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 2 245,70 лв. (две хиляди двеста четиридесет и пет лева и 
седемдесет стотинки). 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 



ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 
 1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица. 
 2. За участие в търга са необходими следните документи: 
 2.1. заявление по образец за участие в търга; 

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

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
 б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
 в) не се намира в ликвидация. 
 2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 
условия; 
 2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
 2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 
предоставена във връзка с участието в търга; 
 2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 245,70 лв. 
(две хиляди двеста четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки), 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 
2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  
 *Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 
 *Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

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



280-9. 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. № РД20012481ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Академик Игор Курчатов“, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3515.906 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и петнадесет.деветстотин и шест), с площ от 856 
(осемстотин петдесет и шест) кв.м, при граници по Акт за общинска 
собственост № 5183/29.12.2008 г.: ПИ 10135.3515.1720, ПИ 
10135.3515.1718,  ПИ 10135.3515.904 и ПИ 10135.3514.396, по скица №15- 
313749/04.07.2017 г.: ПИ 10135.3515.1720, ПИ 10135.3515.1849, ПИ 
10135.3515.904 и ПИ 10135.3514.396, в размер на 369 500,00 (триста 
шестдесет и девет хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС. 

280-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл.31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
община Варна, и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012481ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Академик Игор 
Курчатов“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3515.906 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет. 
деветстотин и шест), с площ от 856 (осемстотин петдесет и шест) кв.м, при 
граници: по Акт за общинска собственост №5183/29.12.2008 г.: ПИ 
10135.3515.1720, ПИ 10135.3515.1718, ПИ 10135.3515.904 и ПИ 
10135.3514.396, по скица №15- 313749/04.07.2017 г.: ПИ 10135.3515.1720, 
ПИ 10135.3515.1849, ПИ 10135.3515.904 и ПИ 10135.3514.396 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 369 500,00 (триста 
шестдесет и девет хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 36 950,00 (тридесет и шест хиляди деветстотин и 
петдесет) лева. 

 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 
 Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я :  

 



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

2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 
документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на на 36 950,00 

(тридесет и шест хиляди деветстотин и петдесет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД - клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХИ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 500,00 (петстотин) лева., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД - клон Варна. 

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

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

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

 
 



281-9. 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. № РД20012480ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 
град Варна, район „Младост“, жк „Възраждане“ - I м.р., представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1529 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда петстотин 
двадесет и девет) с площ от 3 327 (три хиляди триста двадесет и седем) 
кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.3511.1528, ПИ 10135.3511.170, ПИ 
10135.3511.136, ПИ 10135.3511.1469 и ПИ 10135.3511.138, предмет на Акт 
за частна общинска собственост №10026/12.12.2018 г. в размер на 1 468 
500 лв. (един милион четиристотин шестдесет и осем хиляди и петстотин 
лева), без включен ДДС. 

281-9-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012480ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.1529 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.хиляда петстотин двадесет и девет) с площ от 3 327 (три хиляди 
триста двадесет и седем) кв.м, находящ се в град Варна, район „Младост“, 
жк „Възраждане“ - I м.р., при граници на имота: ПИ 10135.3511.1528, ПИ 
10135.3511.170, ПИ 10135.3511.136, ПИ 10135.3511.1469 и ПИ 
10135.3511.138. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№10026/12.12.2018 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 1 468 500 лв. (един милион 
четиристотин шестдесет и осем хиляди и петстотин лева), без включен 
ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 146 850 лв. (сто четиридесет и шест хиляди осемстотин и 
петдесет лева). 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 



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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 146 850 лв. 

(сто четиридесет и шест хиляди осемстотин и петдесет лева), платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка" АД - клон Варна (оригинал); 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХП-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 500 лв. (петстотин лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка" АД - клон Варна (оригинал). 

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

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

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

 
 
 



282-9. 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. № РД20012467ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“: Допълва т. 1 
„Имоти общинска собственост, предвидени за отдаване под наем“ в т. 1.1. 
„Нежилищни имоти – частна общинска собственост“ с имот – общинска 
собственост находящ се в гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 43. 

282-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 8а и по реда на чл. 50 и чл. 51 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012467ВН /03.07.2020 г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета 
на Община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване 
под наем на 1 (един) кв.м за разполагане върху част от имот – публична 
общинска собственост на вендинг машини в сграда с идентификатор 
10135.1505.218.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
пет.двеста и осемнадесет.едно), находяща се в гр. Варна, бул. „Осми 
Приморски полк“ № 43, за срок от 5 (пет) години при стартова месечна 
наемна цена на 1 (един) кв.м в размер на 11,63 (единадесет лева и 
шестдесет и три стотинки), без включен ДДС, определена съгласно чл. 3, 
ал. 1, т. 1 от „Методика за определяне на стартови базисни цени при 
обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване 
под наем на нежилищни имоти – общинска собственост“, като 
максималната площ която може да бъде отдавана ще е 3 (три) кв.м, както 
следва: 

 
Местонахождение (етаж) Предназначение Площ Стартова 

месечна наемна 
цена (без ДДС) 

Партерен етаж търговия 3 кв.м. 34,89 лв. 
Пети етаж търговия 3 кв.м. 34,89 лв. 
Осми етаж търговия 3 кв.м. 34,89 лв. 
Дванадесети етаж търговия 3 кв.м. 34,89 лв. 

 
Стъпка на наддаване – 10 % от стартовата месечна наемна цена на 3 

кв.м. в размер на 3,49 (три лева и четиридесет и девет стотинки). 
При сключването на договора за наем да бъдат предвидени 

разходите за ел. енергия и вода, а именно: 
- за вендинг машини до 1,75 kW – 20 лв. на месец; 
- за вендинг машини над 1,75 kW – 40 лв. на месец. 



 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 
Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 

 
1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 

еднолични търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно – осигурителната система в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна. 
2. За участие в публичния търг с явно наддаване са необходими 

следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на на 41,87 

(четиридесет и един лева и осемдесет и седем стотинки), платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  50,00 (петдесет) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна. 

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

Огледът се извършва до датата на провеждане на търга, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация. 



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

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

 
 
 
 
283-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона 
за общинската собственост, по реда на чл. 50 и чл. 51 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002561ВН/04.02.2020 г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 
Община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на „Фитнес център“ със застроена площ от 199,42 (сто деветдесет и 
девет цяло и четиридесет и две стотни) кв.м, обособен в сутерена на сграда 
с идентификатор 10135.2553.239.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и три.двеста тридесет и девет.три), 
разположена върху поземлен имот с идентификатор 10135.2553.239 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.двеста 
тридесет и девет), находящ се в гр. Варна, ул. „Роза“ № 42, предмет на 
Акт за публична общинска собственост № 7641/18.03.2014 г. за срок от 5 
/пет/ години при обща стартова месечна наемна цена  820,00 (осемстотин и 
двадесет) лева, без включен ДДС, определена съгласно предоставената 
пазарна оценка. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена  в 
размер на 82,00 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 
1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 

физически лица, еднолични търговци и юридически лица. 
2. За участие в публичния търг с явно наддаване са необходими 

следните документи: 
2.1. заявление за участие в търга по образец, представен към 

комплекта тръжни документи; 



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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 984,00 

(деветстотин осемдесет и четири) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна/ 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 150,00 (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. 

 
 
 
 
284-9. 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. № РД190238203ВЦ-005ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“: В Раздел V 



„Застроени нежилищни имоти – общинска собственост, за които Община 
Варна ще проведе процедура по отдаване под наем по реда на чл. 14 от 
Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в съответствие с 
действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при 
обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване 
под наем на нежилищни имоти и вещи – общинска собственост“, се добавя 
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Звездица, 
ул. „Феникс“ № 2, представляващ част от сграда със застроена площ 8,84 
(осем цяло осемдесет и четири) кв.м, цялата със застроена площ от 18,50 
(осемнадесет цяло и петдесет стотни) кв.м, предмет на Акт за общинска 
собственост № 5706/04.06.2009 г., вписан по надлежния ред в Службата по 
вписванията – гр. Варна. 

284-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, по реда на чл. 50 и чл. 51 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД190238203ВЦ-
005ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община 
Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Звездица, 
ул. „Феникс“ № 2, представляващ част от сграда със застроена площ 8,84 
(осем цяло осемдесет и четири) кв.м, цялата със застроена площ от 18,50 
(осемнадесет цяло и петдесет стотни) кв.м, предмет на Акт за общинска 
собственост № 5706/04.06.2009 г., за срок от 5 /пет/ години при стартова 
месечна наемна цена 34,26 (тридесет и четири лева и двадесет и шест 
стотинки) , без включен ДДС, определена съгласно предоставената пазарна 
оценка. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартовата месечна наемна цена в 
размер на 3,43 (три лева и четиридесет и три стотинки). 

 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 
Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 

 
1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 

физически лица, еднолични търговци и юридически лица. 
2. За участие в публичния търг с явно наддаване са необходими 

следните документи: 
2.1. заявление за участие в търга 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 актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

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

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

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

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на на 41,11 

(четиридесет и един лева и единадесет стотинки), платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  150,00 (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. 

 
 
 
 
285-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012474ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2020 г.”, както следва: Към раздел ХVII. „Недвижими 
имоти - общинска собственост, за които могат да се проведат процедури по 
реда на чл. 15 и чл. 17 от ЗУТ, след одобряване на съответен ПУП-ПР или 



ПУП-ПРЗ от ЕСУТ в Община Варна“, се добавя следния текст: со 
„Боровец-юг“, гр. Варна, 101 кв.м от ПИ 10135.5403.9607 придаваеми към 
проектен УПИ LI-4191, кв. 51, 10 кв.м от 10135.5403.4191 придаваеми към 
улица. 

285-9-1. 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. № РД20012474ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим оценител с 
оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, с които са 
определени пазарните стойности на: 

- 101 (сто и един) кв.м от поземлен имот с идентификатор 
10135.5403.9607, в размер на 3 020 (три хиляди и двадесет) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м – 29,90 (двадесет и 
девет лева и деветдесет стотинки), без включен ДДС;  

- 10 (десет) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.4191, 
в размер на 300 (триста) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
(един) кв.м – 30 (тридесет) лева, без включен ДДС.   

285-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 3 от Закона за 
устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2020г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012474ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 
упълномощава Кмета на Община Варна да сключи предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост, при следните условия: 

1. Община Варна ще прехвърли на Силвия Добромирова Георгиева 
собствеността върху 101 (сто и един) кв.м от поземлен имот с 
идентификатор 10135.5403.9607 по КК и КР на гр. Варна, целият с площ от 
1 621 (хиляда шестстотин двадесет и един) кв.м, с начин на трайно 
ползване „за второстепенна улица“ - общинска собственост  на основание 
чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с §7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА, 
непопадащи  в улична регулация, които се придават към проектен УПИ LI-
4191, кв.51, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна с проектна площ 1 246 
(хиляда двеста четиридесет и шест) кв.м, съгласно проект за ПУП-ПРЗ, 
съгласуван с решение по т. 78, протокол № 31/ 03,04.09.2019 г. на ЕСУТ-
Варна, идентичен с поземлен имот с проектен идентификатор 
10135.5403.5264, с проектна площ 1 246 (хиляда двеста четиридесет и 
шест) кв.м, съгласно скица-проект № 15-678895/26.07.2019 г. на СГКК-
Варна, по одобрената по-горе пазарна оценка. 



2. Силвия Добромирова Георгиева ще прехвърли на Община Варна 
собствеността върху 10 (десет) кв.м от собствения си недвижим имот, 
придобит на основание нотариален акт № 45, том І, рег.№ 1530, дело № 
38/2018 г. и нотариален Акт № 125, том І, рег. №3289, дело №110/2018 г., 
представляващ от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.4191 по КК 
и КР на гр. Варна, целият с площ от 1 155 (хиляда сто петдесет и пет) кв.м, 
попадащи в уличната регулация съгласно ПУП-ПУР на со „Боровец-юг“, 
гр. Варна, които ще се придадат към поземлен имот с идентификатор 
10135.5403.9607, по одобрената по-горе пазарна оценка.  

3. Прехвърлянето в собственост на имотите, описани в т. 1 и т. 2 ще 
се извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на имотите 
в размер на 2 720 (две хиляди седемстотин и двадесет) лева следва да се 
заплати в полза на Община Варна от Силвия Добромирова Георгиева. 

4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ LI-4191, кв.51, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна.  

5. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване  на  предварителния договор, се изготвят нови  
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови 
пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и 
Силвия Добромирова Георгиева. 

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

 
 
 
 
 
286-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012482ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с  имоти – общинска 
собственост през 2020 г.”, както следва: Към раздел ХVII. „Недвижими 
имоти - общинска собственост, за които могат да се проведат процедури по 
реда на чл.15 и чл.17 от ЗУТ, след одобряване на съответен ПУП-ПР или 
ПУП-ПРЗ от ЕСУТ в Община Варна“, се добавя следния текст: кв. 
„Изгрев“, гр. Варна, придаваеми към проектен УПИ III-174, кв.17: 19 кв.м 
от ПИ10135.2551.177. 



286-9-1. 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. № РД20012482ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната  оценка, изготвена от независим оценител, 
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, във 
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 
от Закона за устройство на територията, на придаваемите части към 
проектен УПИ III-174, кв. 17, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна с площ 19 
(деветнадесет) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2551.177, в 
размер на 923 (деветстотин двадесет и три) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 (един) кв.м - 48,58 (четиридесет и осем лева петдесет 
и осем стотинки), без включен ДДС.  

286-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от 
Закона за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2020г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012482ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 
упълномощава Кмета на Община Варна да сключи предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост, при следните условия: 

1. Община Варна ще прехвърли възмездно на Христина Кирилова 
Маврева и Даниел Евгениев Маврев собствеността върху 19 (деветнадесет) 
кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2551.177 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и едно.сто седемдесет и 
седем), целият с площ от 732 (седемстотин тридесет и два) кв.м, с начин на 
трайно ползване „за второстепенна улица“ - общинска собственост на 
основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с §7, ал.1, т.4 от ЗМСМА, 
непопадащи в улична регулация, които се придават към проектен УПИ III-
174, кв.17, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна, с проектна площ от 1 183 
(хиляда сто осемдесет и три) кв.м, съгласно проект за изменение на ПУП–
ПРЗ, съгласуван с решение по т. 27, протокол № 31/ 03,04.09.2019г. на 
ЕСУТ-Варна, идентичен съгласно скица-проект № 15-574978/26.06.2019 г., 
издадена от СГКК-Варна с поземлен имот с проектен идентификатор 
10135.2551.2207 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
петдесет  и едно. две хиляди двеста и седем) с проектна площ 1 183 
(хиляда сто осемдесет и три) кв.м, при съседи: поземлени имоти с 
идентификатори 10135.2551.176, 10135.2551.177, 10135.2551.179, 
10135.2551.175, 10135.2551.2026, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правото на собственост ще бъде 



сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ III-174, кв.17, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна. 

3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния  договор, се изготвя нова 
оценка от независим оценител, а Общински съвет-Варна определя нова 
пазарна цена, въз основа на която ще се сключва окончателният договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна, 
Христина Кирилова Маврева и Даниел Евгениев Маврев. 

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

287-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012479ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска  
собственост през 2020 г.”, както следва: Към раздел ХVII. „Недвижими 
имоти - общинска собственост, за които могат да се проведат процедури по 
реда на чл.15 и чл.17 от ЗУТ, след одобряване на съответен ПУП-ПР или 
ПУП-ПРЗ от ЕСУТ в Община Варна“, се добавя следния текст: 
со„Боровец-юг“, гр. Варна, придаваеми към проектен УПИ LІІ-5009: 184 
кв.м от ПИ10135.5020.36 и 4 кв.м от ПИ10135.5403.9581. 

287-9-1. 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. № РД20012479ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, 
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, във 
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 
от ЗУТ, на придаваемите части към проектен УПИ LІІ-5009, кв. 201, по 
плана на со „Боровец-юг“, гр. Варна, с площ от 188 (сто осемдесет и осем) 
кв.м, в размер на 8460 (осем хиляди четиристотин и шестдесет) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м - 45,00 (четиридесет и 
пет лева), без включен ДДС. 

287-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от 
Закона за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 



управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2020 г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012479ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 
упълномощава Кмета на Община Варна да сключи предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост, при следните условия:  

1. Община Варна ще прехвърли възмездно на Здравко Димитров 
Димитров собствеността върху 184 (сто осемдесет и четири) кв.м от 
поземлен имот с идентификатор 10135.5020.36 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди и двадесет. тридесет и шест), целият с площ от 3 036 (три 
хиляди тридесет и шест) кв.м, с начин на трайно ползване „за 
селскостопански, горски, ведомствен път“ и 4 (четири) кв.м от поземлен 
имот с идентификатор 10135.5403.9581 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди четиристотин и три. девет хиляди петстотин осемдесет и 
едно), целият с площ от 702 (седемстотин и два) кв.м, с начин на трайно 
ползване „за второстепенна улица“, и двата имота - общинска собственост 
на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във 
връзка с §7, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, непопадащи в улична регулация, които се придават към 
проектен УПИ LІІ-5009, кв. 201, по плана на со „Боровец-юг“, гр.Варна, 
съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна, с 
решение по т. 33, Протокол № 19/21.05.2019 г., идентичен съгласно скица-
проект № 15-410486/10.05.2019г., издадена от СГКК-Варна с поземлен 
имот с проектен идентификатор 10135.5403.5255 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.пет хиляди двеста петдесет 
и пет) с проектна площ от 803 (осемстотин и три) кв.м, при съседи: 
поземлени имоти с идентификатори 10135.5403.1672, 10135.5403.5010, 
10135.5403.5008, 10135.5020.1, 10135.5020.36, 10135.5020.63, 
10135.5403.9581, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ LІІ-5009, кв. 201, по плана на со „Боровец-юг“, гр.Варна. 

3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвя нова 
оценка от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови 
пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и 
Здравко Димитров Димитров. 

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

 



 
288-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012484ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна обявява за 
частна общинска собственост част от поземлен имот с идентификатор 
10135.5549.9505 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и девет.девет хиляди петстотин и пет) с площ от 80/782 кв.м 
идеални части, по КК и КР на гр. Варна, с начин на трайно ползване „за 
друг поземлен имот за движение и транспорт“ - публична общинска 
собственост, предмет на Акт за общинска собственост № 9681/22.12.2017 
г., непопадащи в улична регулация по ПУП-ПУР на со „Прибой“, гр. 
Варна, т.е. са престанали да имат публичен характер, придадени към 
проектен УПИ V-1955, кв. 8, по плана на со „Прибой“, гр. Варна с 
проектна площ от 845 (осемстотин четиридесет и пет) кв.м, съгласно 
проект за ПУП-ПРЗ, приет с решение по т. 24, протокол № 44/04.12.2018 г. 
на ЕСУТ–Варна, във връзка с прехвърлянето им в собственост на Станка  
Гочева  Табакова  и  Андрей Тодоров Табаков, Лидия Лазарова Бояджиева, 
Константин Димитров Бояджиев и Самуил Димитров Бояджиев. 

288-9-1. 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. № РД20012484ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим оценител с 
оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, с които са 
определени пазарните стойности на: 

- 80 кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.5549.9505, в 
размер на 5 115 (пет хиляди сто и петнадесет) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 (един) кв.м – 63,94 (шестдесет и три лева деветдесет 
и четири стотинки) лева, без включен ДДС;  

- 22 кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.5549.1955, в 
размер на 1 195 (хиляда сто деветдесет и пет) лева, без  включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 (един) кв.м – 54,32 (петдесет и четири лева тридесет 
и две стотинки), без включен ДДС.  

288-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 3 от Закона за 
устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2020г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012484ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 



упълномощава Кмета на Община Варна да сключи предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост, при следните условия: 

1. Община  Варна ще прехвърли на Станка Гочева Табакова и 
Андрей Тодоров Табаков, Лидия Лазарова Бояджиева, Константин 
Димитров Бояджиев и Самуил Димитров Бояджиев, при равни квоти, 
собствеността върху 80 (осемдесет) кв.м от поземлен имот с 
идентификатор 10135.5549.9505, по КК и КР на гр. Варна, целият с площ 
от 793 (седемстотин деветдесет и три) кв.м, с начин на трайно ползване „за 
друг поземлен имот за движение и транспорт“ – частна общинска 
собственост, предмет на АОС № 9681/22.12.2017 г., които се придават към 
проектен УПИ V-1955, кв.8, по плана на со „Прибой“, гр. Варна с проектна 
площ 845 (осемстотин четиридесет и пет) кв.м, съгласно проект за ПУП-
ПРЗ, приет с решение по т. 24, протокол № 44/04.12.2018г. на ЕСУТ–
Варна, идентичен с поземлен имот с проектен идентификатор 
10135.5549.2467, с проектна площ 845 кв.м, съгласно скица-проект № 15-
668779/18.09.2018г., издадена от СГКК-Врана,  по одобрената по-горе 
пазарна оценка. 

2. Станка Гочева Табакова и Андрей Тодоров Табаков, Лидия 
Лазарова Бояджиева, Константин Димитров Бояджиев и Самуил Димитров 
Бояджиев ще прехвърлят на ОБЩИНА ВАРНА собствеността върху 22 
(двадесет и два) кв.м от собствения си недвижим имот, придобит на 
основание нотариален акт № 183, том ІХ, рег. № 11197, дело № 1749/2004 
г. и договор за доброволна делба акт № 98, том V, рег. № 11809, дело № 
887/28.12.2016г., представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5549.1955, по КК и КР на гр. Варна, целият с площ 787 (седемстотин 
осемдесет и седем) кв.м, попадащи в уличната регулация съгласно ПУП-
ПУР на СО „Прибой“, гр. Варна, които ще се придадат към поземлен имот 
с идентификатор 10135.5549.9505, по одобрената по-горе пазарна оценка.  

3. Прехвърлянето в собственост на гореописаните имоти ще се 
извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на имотите в 
размер на 3 920 (три хиляди деветстотин и двадесет) лева следва да се 
заплати в полза на Община Варна от Станка Гочева Табакова и Андрей 
Тодоров Табаков, Лидия Лазарова Бояджиева, Константин Димитров 
Бояджиев и Самуил Димитров Бояджиев. 

4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ V-1955, кв.8, по плана на со „Прибой“, гр. Варна и улична регулация 
от о.т. 86 до о.т. 87. 

5. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови 
оценки от независим оценител, а Общински  съвет – Варна определя нови 
пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за 



уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и 
Станка Гочева Табакова и Андрей Тодоров Табаков, Лидия Лазарова 
Бояджиева, Константин Димитров Бояджиев и Самуил Димитров 
Бояджиев. 

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

 
 
 
 
 
 
289-9. 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. № РД20012468ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим оценител, във 
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17 от ЗУТ, 
съответно: 

- За 20 (двадесет) кв.м, които се отнемат от уличната регулация и се 
придават към проектен УПИ XXXVII-112, кв.6, по плана на со „Ален 
мак“, в размер на 1 475 (хиляда четиристотин седемдесет и пет) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м – 73,75 (седемдесет и 
три лева и седемдесет и пет стотинки), без включен ДДС.  

- За 12 (дванадесет) кв.м, които се отнемат от ПИ:10135.2515.112 и се 
придават към уличната регулация в размер на 883 (осемстотин осемдесет и 
три) лева,без включен ДДС при пазарна  стойност на 1 (един) кв.м – 73,58 
(седемдесет и три лева и петдесет и осем стотинки), без включен ДДС. 

289-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17 от Закона за устройство 
на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост, във 
връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20012468ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна упълномощава Кмета на Община Варна да сключи предварителен 
договор за прехвърляне право на собственост като:  

1. Община Варна ще прехвърли в собственост на Росен Емилов 
Даскалов, 20 (двадесет) кв.м, от поземлен имот с идентификатор 
10135.2515.9508 с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, 
публична общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във 
връзка с §7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА, придадени към проектен УПИ 
XXXVII-112, кв. 6, по плана на со „Ален мак“, съгласно проект за 



изменение на ПУП-ПРЗ, приет с решение по т. 13, Протокол  № 
15/23.04.2019 г. на ЕСУТ при Община  Варна, по одобрена пазарна оценка 
в размер на 1 475 (хиляда четиристотин седемдесет и пет) лева, без 
включен ДДС. 

2. Росен Емилов Даскалов ще прехвърли в собственост на Община 
Варна, 5 (пет) кв.м от собствения си недвижим имот, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.2515.112, целият с площ от 879 
(осемстотин седемдесет и девет) кв.м., придобит на основание нотариален 
акт № 196, том III, рег. №7765, дело № 482 от 2017 г. попадащи в улична 
регулация, съгласно ПУП-ПУР на со „Ален мак“, одобрен с Решение 
№1732-13 от Протокол №17/13,14.10.2009 г. и Решение №1809-2 от 
Протокол №18/13.11.2009 г. на Общински съвет – Варна, които се 
придават към поземлен имот с идентификатор  10135.2515.9508, с начин на  
трайно ползване „за второстепенна улица“, по одобрена пазарна оценка в 
размер на 367,92 (триста шестдесет и седем лева и деветдесет и две 
стотинки), без  включен ДДС. 

3. Росен Емилов Даскалов ще прехвърли в собственост на Община 
Варна, 7 (седем) кв.м от собствения си недвижим имот, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.2515.112, целият с площ от 879 
(осемстотин седемдесет и девет) кв.м, придобит на основание нотариален 
акт № 196, том III, рег. №7765, дело № 482 от 2017 г. попадащи в улична 
регулация, съгласно  ПУП-ПУР на со „Ален мак“, одобрен с Решение № 
1732-13 от Протокол №17/13,14.10.2009г. и Решение №1809-2 от Протокол 
№18/13.11.2009г. на Общински съвет – Варна, които се придават към 
поземлен имот с идентификатор 10135.2515.9519, с начин на трайно 
ползване „за второстепенна улица“, по одобрена пазарна оценка в размер 
на 515,08 (петстотин и петнадесет лева и осем стотинки), без включен 
ДДС.  

4. Прехвърлянето в собственост на гореописаните имоти ще се 
извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на имотите в 
размер на 592 (петстотин деветдесет и два) лева, без включен ДДС следва 
да се плати в полза на Община Варна от Росен Емилов Даскалов. 

5. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост, ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на изменение на 
ПУП-ПРЗ за УПИ XXXVII-112, кв.6, по плана на со „Ален мак“. 

6. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, се извършват 
нови оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя 
нови пазарни цени, въз основа на които се сключва окончателния договор 
за уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и 
Росен Емилов Даскалов.  



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

 

 

 

290-9. 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. № РД20012483ВН/03.07.2020 г., Общински съвет-
Варна одобрява пазарната оценка, изготвени от независим оценител, 
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, във 
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3, ал. 5 от 
Закона за устройство на територията, с която е определена пазарната 
стойност на придаваемата част към проектен УПИ ХІV-141,142 „за 
смесено застрояване“, кв. 31, по плана на 24 м.р., гр. Варна, от поземлен 
имот с идентификатор 10135.2554.141 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и четири.сто четиридесет и едно) с площ от 364 
(триста шестдесет и четири) кв.м, която възлиза на 145 300 (сто 
четиридесет и пет хиляди и триста) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м. - 399,18 лв. (триста деветдесет и девет лева и 
осемнадесет стотинки), без включен ДДС.  

290-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3, във връзка с ал. 5 
от Закона за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост през 2020г.” и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20012483ВН/03.07.2020 г., Общински съвет–
Варна упълномощава Кмета на Община Варна да сключи предварителен 
договор за прехвърляне право на собственост, при следните условия:  

1. Община  Варна ще прехвърли възмездно на „Мавродилиеви“ ООД, 
ЕИК 204189244, представлявано от управителите Александър Христов 
Мавродиев и Даниел Станимиров Димитров, собствеността върху 364 
(триста шестдесет и четири) кв.м от поземлен имот с идентификатор 
10135.2554.141, по КК и КР на гр. Варна, целият с площ от 501 (петстотин 
и един) кв.м – частна общинска собственост, предмет на Акт за общинска 
собственост № 10003/04.10.2018 г., които се придават към проектен УПИ 
ХІV-141,142 „за смесено застрояване“, кв. 31, по плана на 24 м.р., гр. 



Варна, съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна с 
решение по т. 7, протокол № 3/22.01.2019 г., идентичен съгласно скица-
проект № 15-955278/21.12.2018 г. на СГКК-Варна с поземлен имот с 
проектен идентификатор 10135.2554.651 с проектна площ от 1600 кв.м, 
при съседи: поземлени имоти с идентификатори 10135.2554.652, 
10135.2554.143, 10135.2554.46, 10135.2554.132, 10135.2554.130, 
10135.2554.128, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ на 
УПИ ХІV-141,142 „за смесено застрояване“, кв. 31, по плана на 24 м.р., гр. 
Варна. 

3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови 
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови 
пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и  
„Мавродилиеви“ ООД. 

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

 
 
 
 
291-9. 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. № РД20012477ВН/03.07.2020 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 15, ал. 3, ал. 5 от Закона за устройство на 
територията от независим  оценител, отговарящ на изискванията на 
Закона за независимите оценители, с която е определена пазарната 
стойност на 34/62 кв.м от поземлен имот с идентификатор 
10135.2566.6538 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
шестдесет и шест.шест хиляди петстотин тридесет и осем), в размер на 2 
320 (две хиляди триста и двадесет) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м 68,24 лв. (шестдесет и осем лева и двадесет и 
четири стотинки), без включен ДДС. 

291-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона 
за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 



управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2020 г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012477ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 
упълномощава Кмета на Община Варна да сключи предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост, при следните условия: 

1. Община  Варна ще прехвърли възмездно на „Мидстрийм лайн“ 
ЕООД, ЕИК 200458640, собствеността върху 34 (тридесет и четири) кв.м 
от поземлен имот с идентификатор 10135.2566.6538 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и шест.шест хиляди 
петстотин тридесет и осем), целият с площ от 62 (шестдесет и два) кв.м, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 9697/22.12.2017 г., 
които се придават към проектен УПИ ХV-6537 „за жил. стр.“, кв. 2, по 
плана на м. „Старите лозя“ – „Долна Трака“, гр. Варна, съгласно проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна, с решение по т. 13, 
протокол № 1/08.01.2019г., идентичен съгласно скица-проект № 15-497804/ 
19.07.2018г. на Началник СГКК-Варна с поземлен имот с проектен 
идентификатор 10135.2566.258 с проектна площ 847 (осемстотин 
четиридесет и седем) кв.м, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 
10135.2566.242, 10135.2566.122, 10135.2566.134, 10135.2566.140, по 
одобрената по-горе пазарна оценка. 

В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ ХV-6537 „за жил. стр.“, кв. 2, по плана на м. „Старите лозя“ – Долна 
Трака, гр. Варна. 

3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване  на  предварителния  договор,  се  изготвят  
нови оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя 
нови пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният 
договор за уреждане на имуществените взаимоотношения между Община 
Варна и „Мидстрийм лайн“ ЕООД. 

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

 
 
 
 
 
292-9. 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. № 
РД20012471ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на Дирекция „Социални дейности“ при 
Община Варна, представлявана от Директор част от недвижим имот – 
публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Капитан 
Райчо“ № 103 А, представляващ сграда с идентификатор 10135.3517.454.2 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.четиристотин петдесет и четири.две) със застроена площ от 
326 (триста двадесет и шест) кв.м, предмет на Акт за общинска 
собственост № 8098/09.12.2014 г., за срок от 5 (пет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 
отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 
свързани с управлението на имота, са за сметка на Дирекция „Социални 
дейности“. 

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

 
 
 
 
293-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал.1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002552ВН/04.02.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Управление 
на проекти и озеленяване”, ЕИК 0000934421504, представлявано от 
Директор, 10 000 (десет хиляди) кв.м идеални части от имот частна – 
общинска собственост, находящ се в с. Тополи, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 72709.502.387 (седемдесет и две хиляди 
седемстотин и девет.петстотин и две.триста осемдесет и седем), целия с 
площ от 28 315 (двадесет и осем хиляди триста и петнадесет) кв.м, при 
граници на имота: ПИ 72709.502.51, ПИ 72709.502.368, ПИ 72709.502.365, 
ПИ 72709.502.20, ПИ 72709.502.63, ПИ 72709.502.386, ПИ 72709.502.385, 
предмет на Акт за общинска собственост № 9679/10.11.2017 г., с цел 
обособяване на площадка за временно съхранение на стари автомобилни 
гуми, за срок от 5 (пет) години. Площадката ще бъде обособена в 
североизточната част на недвижимия имот. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 
отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 



свързани с управлението на имота, са за сметка на лицето, на което е 
предоставен за управление. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета  на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление за горе описания недвижим имот в полза на ОП „Управление 
на проекти и озеленяване“. 

 
 
 
 
 
294-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002556ВН/04.02.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Управление 
на проекти и озеленяване”, ЕИК 0000934421504, представлявано от 
Директор, имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, жк „Чайка“, бл. 19, вх. „В“, представляващ самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 10135.2562.103.1.97 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин шестдесет и две.сто и три.едно.деветдесет и 
седем) със застроена площ от 101 (сто и едни) кв.м, 1% от общите части на 
блока и от правото на строеж, предмет на Акт за общинска собственост № 
5909/09.11.2009 г., за срок от 10 (десет) години. Предназначение на 
самостоятелен обект в сграда: За културна и обществена дейност. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 
отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 
свързани с управлението на имота, са за сметка на лицето, на което е 
предоставен за управление. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление за горе описания недвижим имот в полза на ОП „Управление 
на проекти и озеленяване“. 

 
 
 
 
 
295-9. 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. № РД20006823ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 г.“: Допълва т. XII 
„Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се предоставят за 
управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, 
по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ” с имоти общинска собственост 
както следва: 

- гр. Варна, ул. „Подвис“ № 29, представляващ „Многофункционална 
спортна сграда с топла връзка към училищната сграда на второ ниво“ с 
идентификатор 10135.2553.247.8 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и три.двеста четиридесет и седем.осем) със 
застроена площ от 1 379 (хиляда триста седемдесет и девет) кв.м и 
10135.2553.247.9 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и три.двеста четиридесет и седем.девет) със застроена площ от 31 
(тридесет и един) кв.м, предмет на Акт за публична общинска собственост 
№ 7082/29.08.2012 г. 

- гр. Варна, бул. „Приморски“ № 2А, представляващ покрит 
тренировъчен комплекс „Приморски“ – сграда с идентификатор 
10135.1509.15.11 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
девет.петнадесет.единадесет) със застроена площ от 1350 (хиляда триста и 
петдесет) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 
8050/27.10.2014 г. 

295-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20006823ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „СПОРТ - 
ВАРНА”, представлявано от Директор, имоти - общинска собственост 
както следва: 

- гр. Варна, ул. „Подвис“ № 29, представляващ 
„Многофункционална спортна сграда с топла връзка към училищната 
сграда на второ ниво“ с идентификатор 10135.2553.247.8 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.двеста четиридесет и 
седем.осем) със застроена площ от 1 379 (хиляда триста седемдесет и 
девет) кв.м и 10135.2553.247.9 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин петдесет и три.двеста четиридесет и седем.девет) със застроена 
от 31 (тридесет и един) кв.м, предмет на Акт за публична общинска 
собственост № 7082/29.08.2012 г.; 

- гр. Варна, бул. „Приморски“ № 2А, представляващ покрит 
тренировъчен комплекс „Приморски“ – сграда с идентификатор 
10135.1509.15.11 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 



девет.петнадесет.единадесет) със застроена площ от 1350 (хиляда триста и 
петдесет) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 
8050/27.10.2014 г., за срок от 5 (пет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 
отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 
свързани с управлението на имота, са за сметка на лицето, на което е 
предоставен за управление. 

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

 
 
 
 
296-9. 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. № 
РД20002567ВН/04.02.2020 г., Общински съвет – Варна, предоставя 
безвъзмездно за управление на ДЕТСКА ГРАДИНА № 48 „Ран 
Босилек”, със седалище и адрес на управление: с. Тополи, 
представлявана от Директор, имот-частна общинска собственост, 
находящ се в с. Тополи, ул. „Здравец“ № 1 представляващ поземлен 
имот с идентификатор 72709.501.250 (седемдесет и две хиляди 
седемстотин и девет.петстотин и едно.двеста и петдесет) по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-
29/23.04.2015 г. на ИД на АГКК, с площ от 6 926 (шест хиляди деветстотин 
двадесет и шест) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 
9802/16.03.2018 г., за срок от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 
отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 
свързани с управлението на имота, са за сметка на лицето, на което е 
предоставен за управление. 

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

 
 
 
 
 



297-9. 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, по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002555ВН/04.02.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
Директор на Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № РД20002555ВН-001ВН/19.02.2020 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие Община Варна да предостави безвъзмездно за 
управление на: 

1. Дирекция „Социални дейности“, представлявана от Директор, 
част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Петко Стайнов“ № 7, представляващ сграда с идентификатор 
10135.3513.148.24 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.сто четиридесет и осем.двадесет и четири) със застроена площ 
от 578 (петстотин седемдесет и осем) кв.м, етажност: 1 етаж, във връзка с 
изпълнението на проект, финансиран по ОПРР за Дневен център с 
различни форми на деменция. 

2. Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби 
лица, част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Петко Стайнов“ № 7, представляващ сгради с идентификатори 
10135.3513.148.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.сто четиридесет и осем.седем) със застроена площ от 88 
(осемдесет и осем) кв.м, етажност: 1 етаж, 10135.3513.148.8 (десет хиляди 
сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и тринадесет.сто четиридесет и 
осем.осем) със застроена площ от 62 (шестдесет и два) кв.м, етажност: 1 
етаж, 10135.3513.148.9 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и тринадесет.сто четиридесет и осем.девет) със застроена площ 
от 927 (деветстотин двадесет и седем) кв.м, етажност: 5 етажа, 
10135.3513.148.10 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.сто четиридесет и осем.десет) със застроена площ от 67 
(шестдесет и седем) кв.м, етажност: 2 етажа, за срок от 5 (пет) години. 

Имотът да се използва по предназначение - за предоставяне на 
социални услуги. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 
отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 
свързани с управлението на имота, са за сметка на Дирекция „Социални 
дейности“ и Приют за временно настаняване на бездомни и социално 
слаби лица, съгласно разпределението.. 

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

 



298-9. 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. № 
РД20006818ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Община Варна да предостави безвъзмездно за управление на Дирекция 
„Превенции“, представлявана от Директор, недвижими имоти, находящи 
се в гр. Варна, както следва: 

- ул. „Генерал Цимерман“ № 33, представляващ помещение със 
застроена площ от 28 (двадесет и осем) кв.м за комплексно обслужване със 
самостоятелен вход и санитарен възел, разположено в партерния етаж на 
шест-етажен жилищен блок, предмет на Акт за общинска собственост № 
497/22.01.1998 г.; 

- ж.к. „Владислав Варненчик“, I м. р., Търговски комплекс под 
бл. 20, представляващ втори етаж от модул № 24, със застроена площ от 
67 (шестдесет и  седем) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 
3094/14.05.2004 г., за срок от 5 (пет) години. 

Предоставените имоти са за изпълнение на дейности по Закона за 
борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.  

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 
отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 
свързани с управлението на имота, са за сметка на Дирекция „Превенции“. 

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

 
 
 
 
 
299-9. 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. № РД20006820ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“: Допълва  
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“,  с част от 
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, жк 
„Чайка“ до бл. 34, представляващ помещения, разположени в 
подблоковото пространство на осем етажен жилищен блок, със 



самостоятелен вход отляво, състоящ се от две помещения с площ от 37,95 
(тридесет и седем цяло и деветдесет и пет стотни) кв.м, предмет на Акт за 
общинска собственост № 58/07.02.1997 г. 

299-9-1. 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, във връзка с 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. № 
РД20006820ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна, предоставя 
безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет, гр. София 1000, ул. 
„Екзарх Йосиф“ № 12, ет. 1, за нуждите на Административен съд - 
Варна, недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, жк „Чайка“ до бл. 34, представляващ помещения, разположени в 
подблоковото пространство на осеметажен жилищен блок, със 
самостоятелен вход отляво, състоящ се от две помещения с площ от 37,95 
(тридесет и седем цяло  и деветдесет и пет стотни) кв.м, предмет на Акт за 
общинска собственост № 58/07.02.1997 г., за срок от 5 (пет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 
отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 
свързани с управлението на имота, са за сметка на лицето, на което е 
предоставен за управление. 

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

 
 
 
 
 
300-9. 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. № РД20003171ВН-001ВН/10.04.2020 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва 
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Свети Климент“ № 18, вх. Б, 
представляващ помещения, разположени в партера на четири етажен 
жилищен блок, със застроена площ от 85 (осемдесет и пет) кв.м, 15,69 



(петнадесет цяло и шестдесет и девет) % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, предмет на Акт за общинска собственост 
5076/11.08.2008 г. 

300-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост,   във връзка с  чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД20003171ВН-
001ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна, предоставя безвъзмездно 
за управление на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ВАРНА, с 
адрес, гр. Варна, ул. „Цар Калоян“ № 2, представлявано от Директор, 
недвижим имот,  находящ се в гр. Варна, ул. „Свети Климент“ № 18, вх. Б, 
представляващ помещения, разположени в партера на четири етажен 
жилищен блок, със застроена площ от 85 (осемдесет и пет) кв.м, 15,69 
(петнадесет цяло и шестдесет и девет) % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, предмет на Акт за общинска собственост 
5076/11.08.2008 г., за срок от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 
отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 
свързани с управлението на имота, са за сметка на Областна дирекция на 
МВР – Варна. 

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

 
 
 
 
 
 
301-9. 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. № РД20006819ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва  
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с част от имот 
– публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 
67, представляващ административни помещения, обхващащи партера 
между вх. „Д“ и вх. „Е“ с обща застроена площ от 300 (триста) кв.м, 
предмет на Акт за общинска собственост № 1751/12.04.2000 г. 



301-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост,   във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20006819ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на ОУ „Захари Стоянов“, със седалище и 
адрес на управление:  гр. Варна, кв. „Чайка“, представлявано от Директор,  
част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, жк „Чайка“, бл. 67, представляващ административни помещения, 
обхващащи партера между вх. „Д“ и вх. „Е“ с обща застроена площ от 300 
(триста) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 1751/12.04.2000 
г.,  за срок от 5 (пет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, заплащането на данъка върху недвижимия  имот се извършват 
от лицето, на което е предоставен за управление, като необходимите 
средства се предвиждат ежегодно по бюджета на учебното заведение. 

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

 
 
 
 
302-9. 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. № 
РД20006817ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на второстепенен разпоредител с бюджет 
Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Йоан 
Златоуст“, част от имот – публична общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 26, представляващ част от поземлен 
имот с идентификатор 10135.2554.103 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и четири.сто и три) на север от Блок 3 и Блок 4 
и подпорна стена и сграда с идентификатор 10135.2554.103.1 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.сто и три.едно) 
със застроена площ от 210 (двеста и десет) кв.м, конструкция – масивна, 
етажност – 2 (два) етажа, предмет на Акт за публична общинска 
собственост № 7076/24.08.2012 г.,  за срок от 5 (пет) години. 



Поддържането, ремонтите, такса битови отпадъци върху частта от 
недвижимия  имот се извършват от лицето, на което 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. 

 
 
 
 
303-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т. 
4 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20012465ВН/03.07.2020 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 г.“: Допълва към 
Раздел XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които община 
Варна ще открие процедура по придобиване в собственост или за 
управление от Държавата, частни и юридически лица” с недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Никола Кънев“ № 10, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1503.496 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и три.четиристотин деветдесет 
и шест) с площ от 7080 кв.м, предмет на Акт за държавна собственост № 
6835/09.08.2007 г. 

303-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012465ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна взема 
решение Община Варна да придобие безвъзмездно в управление от 
Държавата, имот – публична  държавна собственост, поземлен имот с 
идентификатор 10135.1503.496 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и три.четиристотин деветдесет и шест) с площ от 7080 кв.м, 
предмет на Акт за държавна собственост № 6835/09.08.2007 г. за 
обособяване на обществен паркинг до реализиране на инвестиционните 
намерения на ВВС за имота.   

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на ЗДС и 
ППЗДС, за безвъзмездно придобиване в управление на по-горе описания 
недвижим имот в полза на Община Варна, както и осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 

 



304-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т. 
4 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20012476ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“: Допълва 
Раздел XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които Община 
Варна ще открие процедура по придобиване в собственост или за 
управление от Държавата, частни и юридически лица“ с част от 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, 
Приморски парк, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.536.598 (десет хиляди сто тридесет и пет.петстотин тридесет и 
шест.петстотин деветдесет и осем), предмет на Акт на държавна 
собственост № 8703/25.06.2014 г. 

304-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост, в изпълнение на „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ 
и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012476ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна взема решение 
Община Варна да проведе процедура по придобиване безвъзмездно в 
управление от Държавата, част от имот – частна държавна собственост, 
представляващ 2 605 (две хиляди шестстотин и пет) кв.м идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.526.598 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.петстотин тридесет и шест.петстотин деветдесет и осем), целият с 
площ от 7 112 (седем хиляди сто и дванадесет) кв.м. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за 
държавната собственост и Правилника за прилагането на Закона за 
държавната собственост, за безвъзмездно придобиване в управление на по-
горе описания недвижим имот в полза на Община Варна, както и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.    

 
 
 
 
305-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 2 от Закона за 
държавната собственост, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост, в изпълнение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г.“ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 



РД20002563ВН/04.02.2020 г., Общински съвет – Варна взема решение 
Община Варна да се проведе процедура по придобиване безвъзмездно в 
управление от Държавата, имот - публична държавна собственост, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2561.13 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и 
едно.тринадесет), „Приморски парк“, „Шокъров канал“. 

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 управление на 
гореописания недвижим имот в полза на Община Варна, както и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
 
 
 
306-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т. 
4 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20012469ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“: Допълва 
Раздел XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които Община 
Варна ще открие процедура по придобиване в собственост или за 
управление от Държавата, частни и юридически лица“ с недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев“, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.1506.993 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда петстотин и шест.деветстотин деветдесет и три) с площ от 8 058 
(осем хиляди петдесет и осем) кв.м, начин на трайно ползване: За друг 
обществен обект, комплекс, предмет на Акт за частна държавна 
собственост № 9671/26.02.2019 г. 

306-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012469ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе процедура по придобиване безвъзмездно в собственост на 
Община Варна недвижим имот – частна държавна собственост, находящ 
се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев“, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.1506.993 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и шест.деветстотин деветдесет и три) с площ от 8 058 (осем 
хиляди петдесет и осем) кв.м., начин на трайно ползване: За друг 



обществен обект, комплекс, предмет на Акт за частна държавна 
собственост № 9671/26.02.2019 г. 

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 прилагането 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.  

 
 
 
 
 
 
307-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т. 
4 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20006826ВН/10.04.2020 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 г.“: Допълва 
Раздел XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които Община 
Варна ще открие процедура по придобиване в собственост или за 
управление от Държавата, частни, физически и юридически лица” с 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, Южна 
промишлена зона, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5501.261 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
едно.двеста шестдесет и едно), с площ от 1296 (хиляда двеста деветдесет и 
шест) кв.м. 

307-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 54 от Закона за държавната 
собственост, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и 
по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20006826ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
процедура по придобиване безвъзмездно в собственост на Община 
Варна недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. 
Варна, район „Аспарухово“, Южна промишлена зона, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5501.261 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и едно.двеста шестдесет и едно), с площ от 
1296 (хиляда двеста деветдесет и шест) кв.м. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на ЗДС и 
ППЗДС, 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. 

 
 
 
 
308-9. 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. № РД20012472ВН/03.07.2020 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим експерт 
оценител, с които са определени следните пазарни стойности на вещни 
права върху поземлен имот с идентификатор 10135.2052.781 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петдесет и две.седемстотин осемдесет и 
едно): 

- правото на строеж за изграждане на трафопост тип БКТП и 
подпорна стена със застроена площ от 11,92 кв.м, в размер на 780 
(седемстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС; 

- за прилежащата сервитутна зона за обслужване на БКТП с площ от 
22,89 кв.м, в размер на 560 ( петстотин и шестдесет) лева, без включен 
ДДС, като общата пазарна оценка възлиза на 1340 (хиляда триста и 
четиридесет) лева, без включен ДДС. 

308-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 62, ал. 2 от Закона за 
енергетиката и чл. 38, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост през 2020 г.“ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012472ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши 
Кметът на Община Варна да учреди право на строеж на 
„Електроразпределение Север“ АД, ЕИК 104518621, за изграждане на 
нов трафопост тип БКТП и подпорна стена с обща застроена площ 11,92 
(единадесет цяло деветдесет и две стотни) кв.м и прилежащата сервитутна 
зона за обслужване на БКТП с площ от 22,89 (двадесет и две цяло 
осемдесет и девет стотни) кв.м, върху поземлен имот с идентификатор 
10135.2052.781 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петдесет и две. 
седемстотин осемдесет и едно), по кадастрална карта на гр.Варна, со 
„Виница Север“, целият с площ от 403 (четиристотин и три) кв.м - частна 
общинска собственост, предмет на Акт за общинска собственост № 10098/ 
17.04.2019 г., при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори 
10135.2052.9507, 10135.2052.766, 10135.2052.62, 10135.2052.9505, по 
одобрената по-горе пазарна цена. 



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

 
 
 
 
309-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД200124666ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2020 г.“ както следва: Към точка XIII, т. 2 „Имоти частна 
общинска собственост, за които Община Варна ще проведе процедура по 
учредяване възмездно право на строеж без публичен търг или публично 
оповестен конкурс и съобразно предвижданията на ПУП-ПРЗ, по реда на 
чл. 37 от ЗОС“ се добавя гр. Варна, со „Виница – север“, УПИ I–9523 „за 
инженерна инфраструктура“, кв. 56, с площ от 167 (сто шестдесет и седем) 
кв.м, Акт за общинска собственост №10214/12.08.2019 г. 

309-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД200124666ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с учредяване възмездно, безсрочно 
право на строеж за изграждане на трафопост, със застроена площ 15,39 
(петнадесет цяло и тридесет и девет) кв.м в размер на 359,05 (триста 
петдесет и девет лева и пет стотинки), без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м – 23,33 (двадесет и три лева и тридесет и три 
стотинки) и сервитутна зона с площ 58,06 (петдесет и осем цяло и шест 
стотни) кв.м, в размер на 714,13 (седемстотин и четиринадесет лева и 
тринадесет стотинки), при пазарна стойност на 1 (един) кв.м – 12,30 
(дванадесет лева и тридесет стотинки) в недвижим имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, со „Виница – север“, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2052.795 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петдесет и две.седемстотин 
деветдесет и пет), с площ от 167 (сто шестдесет и седем) кв.м. Общо 
пазарната стойност възлиза на 1 073,18 (хиляда седемдесет и три лева и 
осемнадесет стотинки), без включен ДДС. 

309-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 38, 
ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 



с общинско имущество на Общински съвет – Варна и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД200124666ВН/03.07.2020 г., Общински 
съвет – Варна реши да учреди възмездно, безсрочно право на строеж за 
изграждане на трафопост тип БКТП2x1000KVA, със застроена площ 15,39 
(петнадесет цяло и тридесет и девет) кв.м и сервитутна зона с площ 58,06 
(петдесет и осем цяло и шест стотни) кв.м в недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Виница – север“, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2052.795 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петдесет и две.седемстотин 
деветдесет и пет), с площ от 167 (сто шестдесет и седем) кв.м, идентичен с 
УПИ I–9523, „за инженерна инфраструктура“, кв. 56, по плана на со 
„Виница – север“, гр. Варна при граници: ПИ:10135.2052.8523, 
ПИ:10135.2052.692, ПИ:10135.2052.328, ПИ:10135.2052.9526 на 
„Електроразпределение Север“ АД, представлявано от Атанас Колев, 
Илиана Георгиева, Румен Лалев – членове на УС.  

Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост 
№10214/12.08.2019 г. 

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

 
 
 
 
310-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № АУ080518ВН_004ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2020 г.”, както следва: Към раздел ХІV. 
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община 
Варна ще се проведе процедура по учредяване на възмездно или 
безвъзмездно право на надстрояване и/или пристрояване на сграда – 
частна общинска собственост, или на сграда, построена върху имоти-
частна общинска собственост, по реда на чл. 38 от ЗОС и разпоредбите на 
НРПУРОИ, след решение на Общински съвет - Варна”, се добавя следния 
текст: 

- ул. „Отец Паисий“, гр. Варна, ПИ 10135.1502.13, 5,90 кв.м към 
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.13.2.6, Акт за 
общинска собственост № 8307/06.04.2015 г. 

310-9-1. 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. № АУ080518ВН_004ВН/03.07.2020 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, във връзка с учредяване право на пристрояване върху 
поземлен имот с идентификатор 10135.1502.13, състоящо се в 
реконструкция и доизграждане, със застроена площ 5,90 (пет цяло и 
деветдесет стотни) кв.м на съществуваща тераса към СОС с 
идентификатор 10135.1502.13.2.6, която възлиза на 1 590 (хиляда 
петстотин и деветдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 
1(един) кв.м. - 269, 49 (двеста шестдесет и девет лева четиридесет и девет 
стотинки), без включен ДДС. 

310-9-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 2 и ал. 4 от Закона 
за общинската собственост, чл. 42, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ080518ВН_004ВН/03.07.2020 г. и в изпълнение на одобрената от 
Общински съвет –Варна „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г.“, Общински 
съвет – Варна реши Кметът на Община Варна да учреди на Мария 
Стойчева Кирева право на пристрояване върху поземлен имот с 
идентификатор 10135.1502.13 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и две.тринадесет), състоящо се в реконструкция и доизграждане 
със застроена площ 5,90 (пет цяло и деветдесет стотни) кв.м на 
съществуваща тераса към Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1502.13.2.6, по одобрената по-горе пазарна цена. 

За поземлен имот с идентификатор 10135.1502.13, по кадастрална 
карта на гр. Варна, целият с площ от 8 439 (осем хиляди четиристотин 
тридесет и девет) кв.м, съгласно скица № 15-4210/03.01.2019 г., при 
граници на имота: поземлени имоти с идентификатори 10135.1502.14, 
10135.1502.144, 10135.1502.56, 10135.1502.166, 10135.1502.12, е съставен 
Акт за частна общинска собственост № 8307/06.04.2015 г.  

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

 
 
 
 
 
311-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и писмо от проф. д-р Емил 



Ковачев – Управител на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов - 
Варна“ ЕООД с рег. № РД20011993ВН/29.06.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява избрания от дружеството застраховател – „Дженерали 
застраховане“ АД, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка 
на сградата и имуществото на дружеството. 

 
 
 
 
312-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и писмо от проф. д-р Георги 
Кобаков  – Управител на „Специализирана болница за активно лечение 
на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ 
ЕООД с рег. № ОС20000343ВН/26.05.2020 г., Общински съвет – Варна 
одобрява избрания от дружеството застраховател – ЗАД „АРМЕЕЦ“ , и 
дава съгласие за сключване на договор за застраховка на сградата и 
имуществото на дружеството. 

 
 
 
313-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и писмо от д-р Соня Цекова– 
управител на „Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ ЕООД 
с рег. № ОС20000119ВН/18.02.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 
избрания от дружеството застраховател – Булстрад Виена Иншурънс 
Груп, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка на сградата и 
имуществото на дружеството. 

 
 
 
314-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от 
капитала на търговските дружества, и във връзка с докладна записка от 
доц. д-р Христо Ганчев – Управител на „Специализирана болница за 
активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД с 



рег. № ОС20000115ВН/18.02.2020 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за бракуване на следните автомобили:  

- марка „ВАЗ 21053“, рег. № В 7390 КК, рама № 
XTA210530X1786412, двигател № 5364535; 

- марка „ВАЗ 2107“, рег. № В 8020 СМ, рама № 
XTA21070031730705, двигател № 21037366903, собственост на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД. 

 
 
 
 
315-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от 
капитала на търговските дружества, и във връзка с докладна записка от 
проф. д-р Емил Ковачев – Управител на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов 
- Варна“ ЕООД с рег. № ОС20000113ВН/17.02.2020 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за бракуване на автомобил марка „ПЕЖО 306“, рег. 
№ В 2526 КР, рама № VF37ERHYE32869053, двигател № 
PSARHY10DYAL4066350, цвят светло сив металик, собственост на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД. 

 
 
 

 
316-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от 
капитала на търговските дружества, и във връзка с докладна записка от 
Минко Христов – изпълнителен директор на „Дворец на културата и 
спорта“ ЕАД с рег. № ОС19000705ВН-001ВН/19.05.2020 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за бракуване на автомобил марка „ДЕУ“, 
модел „Нексия“, рег. № В 2838 АТ, рама № KLATF19V1VC255450, 
двигател № A15MF385976B, цвят бордо металик, собственост на „Дворец 
на културата и спорта“ ЕАД. 
 
 
 

317-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 6 от  Закона 



за общинската собственост, във връзка с чл. 21 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
уведомително писмо с рег. № Д15001165ВН_009ВН/06.03.2020 г. и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012475ВН/03.07.2020 г., Общински съвет - Варна дава съгласие за 
подписване на анекс към Договор № Д15001165ВН/14.07.2015 г., 
сключен между Община Варна и Народно читалище „Петко Рачев 
Славейков 1928“, със седалище и адрес на управление: жк „Владислав 
Варненчик“, бул. „Константин и Фружин“ № 21, представлявано от Грета 
Тодорова Илиева за безвъзмездно ползване на недвижим – публична 
общинска собственост, гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, IV м.р., 
представляващ сграда с идентификатор 10135.4502.191.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и две.сто деветдесет и едно.едно), 
със застроена площ от 903 (деветстотин и три )кв.м, предмет на Акт за 
общинска собственост № 9573/18.07.2017 г. за срок до 10 (десет) години, 
считано от датата на сключване на договора. 

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

 
 
 
 
318-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 21 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и молба 
Д15001394ВН_005ВН/10.04.2020 г. и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20012473ВН/03.07.2020 г, Общински съвет – Варна дава 
съгласие за подписване на анекс към Договор за наем с peг. № 
Д15001394ВН/24.08.2015 г.,сключен между Община Варна и АИППМП - 
ОМ „Д-р Грациела Височкова – Колева“ ЕООД, за срок от 10 (десет) 
години, считано от датата на сключване на договора при същата наемна 
цена. 

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

 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
319-9. 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. № РД20012478ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“: В Раздел XV 
„Недвижими имоти и вещи – частна общинска собственост, за които 
Община Варна ще проведе процедура по учредяване право на ползване по 
реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“, се добавя недвижим 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Витко 
Христов“, представляващ едноетажна сграда, дървена конструкция със 
застроена площ от 44 (четиридесет и четири) кв.м, предмет на Акт за 
общинска собственост № 2363/12.12.2002 г.   

319-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012478ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел 
„Съучастие“, ЕИК: 103187015, вписано в регистъра на юридическите лица 
с нестопанска цел при ВОС под № 36, том 10, стр. 180 по ф.д. № 902/1997 
г. по описа на ВОС, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. 
„Възраждане“, бл. 22, ет. 16, ап. 91, представлявано от Илиян Стефанов 
Ризов, върху имот – частна общинска собственост, гр. Варна, ул. „Витко 
Христов“, представляващ едноетажна сграда, дървена конструкция със 
застроена площ от 44 (четиридесет и четири) кв.м, предмет на Акт за 
общинска собственост № 2363/12.12.2002 г. за срок от 5 (пет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 
отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 
свързани с ползването на имота, са за сметка на ползвателя.  

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

Решението не се приема. 
 
 
 
 
320-9. 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. № РД20002553ВН/04.02.2020 г., Общински съвет – 



Варна отменя свои Решения № 984-9 и № 984-9-1(22)/30.11 и 01.12.2017 г., 
считано от датата на приемане на настоящото решение и дава съгласие за 
прекратяване действието на договор рег. № Д18000129ВН/30.01.2018 г., 
сключен между Община Варна и Районен център по трансфузионна 
хематология гр. Варна, създаден на основание Постановление № 
53/18.03.1996 г. на Министерски съвет, БУЛСТАТ 103083792, със 
седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Приморски, п.к 9002, бул. 
„Цар Освободител“ № 100, представляван и управляван от  д-р Жанина 
Йорданова Иванова за безвъзмездно управление на имот - общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 100, 
представляващ сграда – Център по трансфузионна хематология“ с 
идентификатор 10135.2557.97.15 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и седем.деветдесет и седем.петнадесет), със 
застроена площ от 1 465 (хиляда четиристотин шестдесет и пет) кв.м и 
сутерен, със застроена площ от 414 (четиристотин и четиринадесет) кв.м, 
предмет на Акт за общинска собственост № 6396/09.05.2011 г., по взаимно 
съгласие. 

Общински съвет – Варна упълномощава Кмета на Община Варна да 
подпише Споразумение към договор рег. Д18000129ВН/30.01.2018 г., за 
прекратяване на същия. 

320-9-1. 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. № РД20002553ВН/04.02.2020 г., Общински съвет – 
Варна реши да се проведе процедура по прехвърляне безвъзмездно в 
собственост на Държавата – Министерството на здравеопазването, 
недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. 
„Цар Освободител“ № 100, представляващ сграда – Център по 
трансфузионна хематология“ с идентификатор 10135.2557.97.15 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
седем.деветдесет и седем.петнадесет), със застроена площ от 1 465 (хиляда 
четиристотин шестдесет и пет) кв.м и сутерен, със застроена площ от 414 
(четиристотин и четиринадесет) кв.м, предмет на Акт за общинска 
собственост № 6396/09.05.2011 г., вписан по надлежния ред в Службата по 
вписванията гр. Варна 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на ЗОС и 
НРПУРОИ, за безвъзмездно прехвърляне на гореописания недвижим имот 
в полза на Държавата, както и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
 
 



321-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, уведомително писмо с рег. № РД20001226ВН/21.01.2020 г. и 
по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 
№РД20006815ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна, дава съгласие за 
подписване на анекс към договор с рег. № Д15000696ВН/02.06.2015 г., 
сключен между Община Варна и Окръжен съд – Варна, със седалище и 
адрес на управление: гр. Варна 9000, пл. „Независимост“ № 2 , с 
административен ръководител Марин Маринов – Председател, за 
безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 108, представляващ 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1030.298.1.3 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда и тридесет.двеста деветдесет и 
осем.едно.три), с площ  от 59,14 (петдесет и девет цяло и четиринадесет 
стотни) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 7993/2014 г., за 
срок от 10 (десет) години, считано от датата на сключване на договора. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, заплащането на данъка върху недвижимия имот се извършват от 
ползвателя за негова сметка. 

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

 
 
 
 
 
322-9. 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. № РД20002564ВН/04.02.2020 г., Общински съвет – 
Варна отменя свои решения № №2333-7(24)/23,24,30.06.2010 г., № 2516-
8(25)/28,29.07.2010 г. и № 2300-7(42)/05,06.08.2015 г., считано от датата на 
приемане на настоящото решение и дава съгласие за прекратяване 
действието на Договор за наем № Д10-9200(1292)17.12.2010 г. и Анекс № 
1 към същия, сключен между Община Варна и „АИППДП – д-р Златка 
Ставрева“, ЕИК 103826609 за ползване част от имот – публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, сп. „Почивка“, предмет на Акт за 
общинска собственост № 1922/2001 г., представляващ зъболекарски 
кабинет с обща площ от 23,79 (двадесет и три цяло и седемдесет и девет) 
кв.м, разположен в топлата връзка с физкултурен салон на IV Езикова 
гимназия „Фр. Жолио Кюри“, изградена в поземлен имот с идентификатор 



10135.2563.321 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
шестдесет и три.триста двадесет и едно). 

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

 
 
 
 
 
 
323-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация , във връзка с §27, ал. 2 от 
Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ДВ бр. 62 от 2010 г.) и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД20003291ВН/13.02.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя на 
разпореждане на Общинска служба по земеделие гр. Варна, за 
обезщетяване на бивши собственици по реда на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, имоти по чл. 19, ал. 1 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, предадени на Община 
Варна с Протоколно решение № 6 от 10.12.2009 г., подробно описани в 
приложения списък - неразделна част от настоящото решение, в размер на 
849,078 дка. 

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

 
 
 
 
324-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 1 от Търговския 
закон, чл. 13, ал. 1, т. 1 от „Наредба за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества” и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20006821ВН/10.04.2020 г., Общински съвет - Варна изменя чл. 8 от 
Устава на Еднолично акционерно дружество „Дворец на културата и 
спорта“ ЕАД, който да придобие следния вид: 

Чл. 8. Община Варна внася целия уставен капитал на дружеството, 
както следва:  

1. Непарична вноска, представляваща: земя с площ от 35 000 
(тридесет и пет хиляди) кв.м, представляваща УПИ-I, в кв. 43 по плана на 



18 м.р.; сграден фонд – сграда – стара част с площ от 7 000 (седем хиляди) 
кв.м и нова с площ от 6 600 (шест хиляди и шестстотин) кв.м; трафопост с 
площ от 409 (четиристотин и девет) кв.м; помпена станция, находяща се на 
офицерски плаж с площ от 125 (сто двадесет и пет) кв.м.; външен 
топлопровод; външна дъждовална канализация, осветителна и 
електрическа канална мрежа; околно пространство; ДМА – машини, 
съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, 
програмни продукти, стоки и материали. Стойност на непаричната вноска 
– 34 331 437 лв.; 

2. Парична вноска в размер на 63 лв., внесена на основание решение 
№ 218-4-2 (Протокол № 11) от 26.04.2000 г. на Общински съвет – Варна; 

3. Парична вноска  в размер на 250 000 лв., внесена на основание 
решение № 923-3 (Протокол № 25) от 18,21.05.2001 г. на Общински съвет – 
Варна; 

4. Непарична вноска, представляваща: сграда, находяща се вляво от 
входа на „Летен театър“, с идентификатор 10135.2561.2.2 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и едно.две.две) със 
застроена площ от 100.00 (сто) кв.м.; етажност – 1 (един) етаж; 
конструкция – монолитна; година на построяване – 1956 г.; с 
местонахождение гр. Варна, „Приморски парк“, ПИ 10135.2561.2, ст.кад. 
5360007; при граници на имота ПИ 10135.2561.1 и ПИ 10135.2561.2, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 6085/05.05.2010 г., 
вписан в Службата по вписванията – гр. Варна на 17.05.2010 г., том ХХII, 
№ 22, вх. регистър № 8443, д. № 4662 и сграда, находяща се вдясно от 
входа на „Летен театър“, с идентификатор 10135.2561.2.3 (десет хиляди сто 
тридесет и пет . две хиляди петстотин шестдесет и едно . две . три) със 
застроена площ  от 102(сто и два) кв.м; етажност – 1 (един) етаж; 
конструкция – монолитна; година на построяване – 1956 г.; с 
местонахождение гр. Варна, „Приморски парк“, ПИ 10135.2561.2.3, ст.кад. 
5360007, при граници на имота ПИ 10135.2561.1 и ПИ 10135.2561.2, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 6086/05.05.2010 г., 
вписан в Службата по вписванията – гр. Варна на 17.05.2010 г., том ХХII, 
№ 24, вх. регистър № 8447, д. № 4664. Стойност на непаричната вноска – 
154 820 лв. Акт за назначаване на вещи лица № 20180313112415 от 
15.03.2018 г. 

324-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 2, чл. 192, ал. 1 и ал. 
7, чл. 193, във връзка с чл. 166, ал. 2 и чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, чл. 
51б, ал. 1 от Закон за общинската собственост, чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 2 от 
„Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества”, по предложение 
на Кмета на Община Варна с рег. № РД20006821ВН/10.04.2020 г. и в 



съответствие със свое решение № 510-6 (Пр. № 13) от 29.09.2016 г., 
Общински съвет - Варна реши: 

I. Увеличава капитала на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД 
от 34 736 320 (тридесет и четири милиона седемстотин тридесет и шест 
хиляди триста и двадесет) лева на 47 131 390 (четиридесет и седем 
милиона сто тридесет и една хиляди триста и деветдесет) лева, 
разпределен в 4 713 139 (четири милиона седемстотин и тринадесет хиляди 
сто тридесет и девет) броя акции, всяка от които с номинална стойност 10 
(десет) лева, чрез записване от едноличния собственик на капитала – 
Община Варна на нови 1 239 507 (един милион двеста тридесет и девет 
хиляди петстотин и седем) поименни акции, всяка от които с номинална 
стойност 10 (десет) лева.  

За сметка на записаните нови акции Община Варна внася в капитала 
на дружеството непарична вноска, представляваща стойността на 
извършените строително-монтажни работи и реконструкция на зала 
„Конгресна“, включително проектиране, авторски и строителен надзор, 
както и всички допълнителни разходи във връзка с реконструкцията, 
извършени до момента на въвеждане на обекта в експлоатация. 

Оценката на непаричната вноска на Община Варна в капитала на 
„Дворец на културата и спорта” ЕАД е в размер на 12 395 068 (дванадесет 
милиона триста деветдесет и пет хиляди шестдесет и осем) лева, съгласно 
оценителска експертиза изготвена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския 
закон от вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица № 
20191207140715 от 10.12.2019 г. 

За изравняване размера на акциите до кратни на 10 (десет) - 
номинална стойност на 1 бр. акция, съобразно устава на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД, Община Варна допълнително следва да внесе 
парична вноска в размер на 2,00 (два) лева. 

ІІ. Изменя чл. 7, чл. 8 и чл. 10, ал. 1 от Устава на Еднолично 
акционерно дружество „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, които да 
придобият следния вид: 

Чл. 7. Капиталът на дружеството в левове е в размер на 47 131 390 
(четиридесет и седем милиона сто тридесет и една хиляди триста и 
деветдесет) лева, разпределен в 4 713 139 (четири милиона седемстотин и 
тринадесет хиляди сто тридесет и девет) броя акции, всяка от които с 
номинална стойност 10 (десет) лева, като към датата на вписване 
капиталът е записан изцяло. 

Чл. 8. Община Варна внася целия уставен капитал на дружеството, 
както следва:  

1. Непарична вноска, представляваща: земя с площ от 35 000 кв.м., 
представляваща УПИ-I, в кв. 43 по плана на 18 м.р.; сграден фонд – сграда 
– стара част с площ от 7 000 кв.м. и нова с площ от 6 600 кв.м.; трафопост с 
площ от 409 кв.м.; помпена станция, находяща се на офицерски плаж с 



площ от 125 кв.м.; външен топлопровод; външна дъждовална канализация, 
осветителна и електрическа канална мрежа; околно пространство; ДМА – 
машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански 
инвентар, програмни продукти, стоки и материали. Стойност на 
непаричната вноска – 34 331 437 лв.; 

2. Парична вноска в размер на 63 лв., внесена на основание решение 
№ 218-4-2 (Протокол № 11) от 26.04.2000 г. на Общински съвет – Варна; 

3. Парична вноска  в размер на 250 000 лв., внесена на основание 
решение № 923-3 (Протокол № 25) от 18,21.05.2001 г. на Общински съвет – 
Варна; 

4. Непарична вноска, представляваща: сграда, находяща се вляво от 
входа на „Летен театър“, с идентификатор 10135.2561.2.2 (десет хиляди сто 
тридесет и пет . две хиляди петстотин шестдесет и едно . две . две) със 
застроена площ 100.00 (сто) кв.м.; етажност – 1 (един) етаж; конструкция – 
монолитна; година на построяване – 1956 г.; с местонахождение гр. Варна, 
„Приморски парк“, ПИ 10135.2561.2, ст.кад. 5360007; при граници на 
имота ПИ 10135.2561.1 и ПИ 10135.2561.2, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 6085/05.05.2010 г., вписан в Службата по 
вписванията – гр. Варна на 17.05.2010 г., том ХХII, № 22, вх. регистър № 
8443, д. № 4662 и сграда, находяща се вдясно от входа на „Летен театър“, с 
идентификатор 10135.2561.2.3 (десет хиляди сто тридесет и пет . две 
хиляди петстотин шестдесет и едно . две . три) със застроена площ 102.00 
(сто и два) кв.м.; етажност – 1 (един) етаж; конструкция – монолитна; 
година на построяване – 1956 г.; с местонахождение гр. Варна, 
„Приморски парк“, ПИ 10135.2561.2.3, ст.кад. 5360007, при граници на 
имота ПИ 10135.2561.1 и ПИ 10135.2561.2, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 6086/05.05.2010 г., вписан в Службата по 
вписванията – гр. Варна на 17.05.2010 г., том ХХII, № 24, вх. регистър № 
8447, д. № 4664. Стойност на непаричната вноска – 154 820 лв. Акт за 
назначаване на вещи лица № 20180313112415 от 15.03.2018 г.; 

5. Непарична вноска, представляваща: стойността на извършените 
строително-монтажни работи и реконструкция на зала „Конгресна“, 
включително проектиране, авторски и строителен надзор, както и всички 
допълнителни разходи във връзка с реконструкцията, извършени до 
момента на въвеждане на обекта в експлоатация. Стойност на непаричната 
вноска – 12 395 068 лв. Акт за назначаване на вещи лица № 
20191207140715 от 10.12.2019 г.; 

6. Парична вноска  в размер на 2,00 лв., внесена на основание 
Решение № 324-9(6)/13,14.07.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

Чл. 10 (1) Капиталът е разпределен в 4 713 139 броя акции, всяка от 
които с номинална стойност 10 лева.  

ІІІ. Възлага права на Изпълнителния директор на „Дворец на 
културата и спорта” ЕАД да предприеме всички необходими действия за 



вписване на горепосочените обстоятелства по отношение увеличаването на 
капитала по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра 
на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, да представи актуален устав на 
дружеството, съобразен с приетите промени към датата на приемане на 
решението, да впише промените в Имотния регистър към Агенцията по 
вписванията и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
325-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № АУ045551ВН-002ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 
обявява за частна общинска собственост част от поземлен имот с 
идентификатор 10135.1506.392 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и шест.триста деветдесет и две), находящ се в гр. Варна, ул. 
„Козлодуй“, с площ от 16/4697 кв.м идеални части, по КК и КР на 
гр.Варна, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ – публична 
общинска собственост, предмет на Акт за общинска собственост № 
9167/12.09.2016 г., тъй като са престанали да имат публичен характер и са 
придадени към УПИ №ХІV-266 „за жилищно строителство“ от кв.123 и 
изменение на улична регулация от о.т. 3446 до о.т. 3443 в границите на 
кв.123, и удължаване на задънената улица от о.т. 3448 до о.т. 3707 (до ПИ 
№10135.1506.264), одобрен със заповед №Г-70/19.02.2019 г. на Заместник-
кмет на Община Варна, влязъл в сила на 18.04.2019 г., съгласно 
констативен протокол на район „Одесос“, идентичен с проектен имот с 
идентификатор №10135.1506.1009 с площ от 311 кв.м. по КККР на 
гр.Варна. 

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

Решението не се приема. 
 
 
 
 



326-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 47 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 35, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 
установяване на жилищните нужди на гражданите, настаняване и 
продажба на общински жилища, по повод на постъпило заявление с 
рег.№АУ012811ВН/05.02.2018 г. от Радослав Стоянов Гигов до Кмета на 
община Варна за закупуване на предоставеното му под наем общинско 
жилище, актувано с акт за общинска собственост № 9907/11.07.2018 г. 
/стар АОС № 2107/29.08.2001 г./, находящо се в гр. Варна, ул. „Св. Св. 
Кирил и Методий“ № 45, вх.Б, ет. 5, ап. 2 и дадени отрицателни 
становища, обективирани в решение № 2-1-1, на заседание на Комисията 
по чл.6 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните 
нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища, 
проведено на 27.03.2018 г. в район „Аспарухово“, за закупуване на 
общинското жилище, предвид недостига на общински жилища в район 
„Аспарухово“ и стотици чакащи за жилище граждани, което становище е 
повторно потвърдено от Комисията с решение №3-2-1, взето на заседание 
на 22.04.2019 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ012811ВН-031ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна отказва 
прехвърлянето на горепосочения недвижим имот – частна общинска 
собственост във фонд „Продажби“. 

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

 
 
 
 
327-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и уведомително писмо с рег. № РД20006168ВН-
001ВН/04.06.2020 г., и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД2006168ВН-002ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за подписване на анекси към договори, съгласно приложение 
към настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
да бъде допуснато предварително изпълнение на решението. 

 
 
 
 



328-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 124а, ал. 2 и ал. 5, и чл. 131 от Закона за 
устройство на територията, и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012383ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна дава 
предварително съгласие за процедиране на ПУП-ПР и улична 
регулация в обхват: ПИ 10135.5506.463, ПИ 10135.5075.39 и част от ПИ 
10135.5506.464, ПИ 10135.5075.45 по плана на местност „Карантината“, 
район „Аспарухово“, гр. Варна в засегнатите имоти общинска 
собственост – ПИ 10135.5506.464, ПИ 10135.5506.463, ПИ 10135.5075.39 и 
ПИ 10135.5075.45 по КК на гр. Варна. 

 
 
 
329-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 и чл. 131 от Закона за 
устройство на територията, и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012383ВН-001ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна дава 
предварително съгласие за процедиране на ПУП-ПР и улична 
регулация в обхват: 10135.5075.46, 10135.5075.47, 10135.5506.477 и част 
от ПИ 10135.5506.918, 10135.5506.461, 10135.5506.462, 10135.5506.464, 
10135.5075.45 по плана на м-ст „Карантината“, район „Аспарухово“, гр. 
Варна по плана на м-ст „Карантината“, р-н „Аспарухово“ в засегнатите 
имоти общинска собственост – ПИ 10135.5075.46; 10135.5075.47; 
101105.5506.464; 10135.5075.45; по КК на гр. Варна. 

 
 
 
 
 
 
330-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал .4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 7 от 
Закона за публичните предприятия и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20012396ВН-001ВН/09.07.2020 г.0, Общински съвет – 
Варна реши: 

I. Прекратява договори с номера №Д15000843ВН/22.06.2015 г., 
№Д15000848ВН/22.06.2015 г., №Д15001053ВН/30.06.2015 г. и 
№Д16001441ВН/31.10.2016 г., сключени между Община Варна и „Обреди“ 
ЕООД.  



II. С оглед изпълнение на обществена услуга, Общински съвет – 
Варна възлага на „Обреди“ ЕООД, ЕИК 813106564, със седалище и адрес 
на управление: гр. Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров“ № 1, 
представлявано от Елица Пламенова Ботева, извършването на 
погребалната и обредната дейности, стопанисването и управлението на 
гробищните паркове на територията на Община Варна, както и услугите 
предоставяни на гражданите на община Варна в тези паркове, като за целта 
учредява безвъзмездно право на ползване на дружеството, върху имоти – 
общинска собственост, находящи се в гр. Варна: 

1. Гробищен парк „Аспарухово - 1“, включващ ПИ 10135.5506.484 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест. 
четиристотин осемдесет и четири), с площ от 30 854 (тридесет хиляди 
осемстотин петдесет и четири) кв.м и сграда с идентификатор 
10135.5506.484.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
шест.четиристотин осемдесет и четири.едно) със застроена площ от 74 
(седемдесет и четири) кв.м, етажност: 1, предназначение: култова 
религиозна сграда, предмет на Акт за публична – общинска собственост № 
8563/17.08.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна с вх. рег. 
№ 19356/19.08.2015 г., Акт № 89, том L, дело № 10570; 

2. Гробищен парк „Аспарухово - 2 - Кантара“, включващ: 2.1. ПИ 
10135.5018.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди и 
осемнадесет.седем), с площ от 6 429 (шест хиляди четиристотин двадесет и 
девет) кв.м, находящ се в гр. Варна, кв. „Галата“, м. „Поряза“, предмет на 
Акт за общинска собственост № 3413/17.06.2005 г. вписан в Служба по 
вписванията с вх. рег. № 15724/28.06.2005 г., Акт № 182, том XLIX; 2.2. 
ПИ 10135.5018.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди и 
осемнадесет.шест), с площ от 6 427 (шест хиляди четиристотин двадесет и 
седем) кв.м., гр. Варна, кв. „Галата“, м. „Поряза“, предмет на Акт за 
общинска собственост № 3412/17.06.2005 г. вписан в Служба по 
вписванията с вх. рег. № 15743/28.06.2005 г., Акт № 197, том XLIX; 

3. Гробищен парк „Виница – 2“, включващ ПИ 10135.2043.284 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди четиридесет и три.двеста осемдесет 
и четири), с площ от 30 740 (тридесет хиляди седемстотин и четиридесет) 
кв.м., с начин на трайно ползване: Гробищен парк, предмет на Акт за 
публична – общинска собственост № 6617/21.10.2011 г., вписан в 
Службата по вписванията с вх. рег. № 23711/24.10.2011 г., том LXVI, Акт 
№ 159, дело № 14362; 

4. ПИ 72709.511.133, с площ от 454,654 дка, идентичен с Поземлен 
имот 000133 (нула нула нула сто тридесет и три)  находящ се в с. Тополи, 
представляващ гробище, предмет на Акт за публична – общинска 
собственост № 2766/05.08.2003 г., вписан в служба по вписванията с вх. 
рег. № 15974/19.09.2003 г., том XLIX, № 116, дело № 11153; 



5. ПИ 10135.3516.174 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и шестнадесет.сто седемдесет и четири), с площ от 233 023 
(двеста тридесет и три хиляди и двадесет и три) кв.м., находящ се в гр. 
Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 1, предмет на Акт за публична – общинска 
собственост № 6878/12.03.2012 г. вписан в Служба по вписванията с вх. 
рег. № 5101/13.03.2012 г., том XII, акт № 52, дело №2416; 

6. ПИ 10135.2575.1274, с площ от 14 279 кв.м., находящ се в гр. 
Варна, ул. Св. Константин и Елена, предмет на Акт за частна – общинска 
собственост № 9001/20.05.2016г., вписан в Служба по вписванията с вх. 
рег. № 11552/26.05.2016г., том ХХХ, акт № 94, дело №6351; 

7. ПИ 10135.5010.86, с площ от 8 325 кв.м., находящ се в гр. Варна, 
кв. Галата, предмет на Акт за публична – общинска собственост № 
9234/14.12.2016 г. вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 
33253/19.12.2016г., том LXXXIX, акт № 43, дело №18840.  

Безвъзмездното право на ползване се учредява на „Обреди“ ЕООД за 
срок от 10 (десет) години.  

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

 
 
 
 
331-9. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 252, ал. 1, т.1, 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 и по предложение 
на Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна с рег. № 
ОС20000415ВН/08.07.2020 г., Общински съвет – Варна, в качеството си на 
едноличен собственик на капитала „Централен универсален магазин- 
Варна” ЕАД- в ликвидация, ЕИК 148046765, който е едноличен собственик 
на капитала „Порт палас“ ЕАД,  ЕИК 160137125, реши: 

1. Прекратява чрез ликвидация търговско дружество „Порт 
палас“ ЕАД,  ЕИК 160137125, със седалище и адрес на управление: област 
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив – 4003, район Северен, бул. 
„България” № 97. 

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 Мария Георгиева Георгиева, Николина Василева 
Кирилова и Живка Тодорова Тодорова като членове Съвета на директорите 



на „Порт палас“ ЕАД,  ЕИК 160137125, 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 вписване на прекратяването чрез 
ликвидация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. При 
необходимост срокът може да бъде продължен. 

 
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 
№ 6 

от заседание, проведено на 13,14.07.2020 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Избор на заместник-председател на Общински съвет – 
Варна. 

  Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
     
    
 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

332-10. На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 2 от Правилника за 
организация и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна избира Анелия Димитрова Клисарова за заместник-председател 
на Общински съвет – 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 
№ 6 

от заседание, проведено на 13,14.07.2020 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

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

 Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
          
 
 
 

Общински съвет – Варна няма решения. 
 

 

 

 

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

 

 

 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 6 

от заседание, проведено на 13,14.07.2020 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: 

 
333-12. 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  Николай Антонов Капитанов да 
бъде член на ВрК “Изработване на проект за Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Варна” и ВрК „Структури и общинска 
администрация“. 

 
 
 
 
334-12.  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 „Собственост и стопанство”, 
общинският съветник Димитър Иванов Чутурков. 

334-12-1. 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  Димитър Иванов Чутурков да бъде 
член на ПК „Наука и образование”. 



335-12.  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  Мария Тодорова Тодорова да бъде 
член на ПК „Култура и духовно развитие”. 

 
 
 
 
 
336-12.  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 „Финанси и бюджет”, общинският 
съветник Мартин Живков Златев. 

336-12-1. 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  Мартин Живков Златев да бъде 
член на ПК „Социални дейности и жилищна политика”. 

 
 
 
 
 
 

337-12.  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 „Туризъм, търговия и рекламна 
дейност”, общинският съветник Марица Димитрова Гърдева. 

337-12-1. 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  Марица Димитрова Гърдева да 
бъде член на ПК „Социални дейности и жилищна политика”. 

 
 
 
 
 
 



 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
338-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 1, т. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет – Варна освобождава като председател на постоянна 
комисия „Култура и духовно развитие” – Димитър Иванов Чутурков. 

Решението не се приема. 
 

 
 
 
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 
№ 6 

от заседание, проведено на 13,14.07.2020 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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