
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 25 
 
Двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 20.04.2022 г. (сряда) от 09:00 ч. до 18:30 ч. 

 
Присъстват 49 общински съветника, отсъстват 2: 
 
Кален Колев МИХОВ 
Людмила Николаева Колева - МАРИНОВА 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми колеги, уважаеми гости, моля за тишина в залата. Колеги, 

моля за тишина в залата и моля микрофона тук, основния да ми го увеличите 
малко.  

Добър ден, отново на всички. Откривам днешното заседание. Преди 
да започнем разглеждане на дневния ред на заседанието, ще дам възможност 
на колегата Николай Костадинов да отправи едно предложение. 
Заповядайте, колега Костадинов. 

 
Николай КОСТАДИНОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, 

от името на групата на Възраждане предлагаме да започнем днешното 
заседание с едноминутно мълчание в памет на Априлското въстание – 146 
години от Априлското въстание. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, предлагам да почетем жертвите. 
 
/минута мълчание/ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Преминаваме към разглеждане на дневния ред на 

заседанието. Ще направя няколко предложения към вас за отпадане на точки 
от дневния ред. Като първото такова е отпадане на … от точка първа 
„Собственост и стопанство“ подточка (19), относно: вземане на решение за 
продажба на недвижим имот, находящ се на ул. „КДП Георги Боев“ № 3. 
Мотивът е, че този имот бе разгледан, бе направен анализ и съществуват 
възможности за изграждане на паркинг там. Било то многоетажен, подземен 
и т.н. без да коментирам подробности. И във връзка с това, което 



коментирахме на една от комисиите по отношение на буферните паркинги. 
Предлагам тази точка да отпадне от дневния ред, колеги. Имате думата за 
мнения и съображения по темата. Не виждам. Режим на гласуване за 
отпадане на подточка (19).  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? Колега Костадинов? 
Колега Павлов? Колега Евтимов?  

 
За протокола: Николай Костадинов – „за“, Йордан Павлов – „за“, 

Николай Евтимов – „за“, Милена Димова – „за“. 
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 45; против – 0; 
въздържали се – 0; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение, което ще отправя към Вас е отпадане на 

подточки (25) и (26) от точка първа „Собственост и стопанство“. Мотивът 
тук е, че не са разгледани на комисии и съответно няма представена 
подробна справка по отношение на разходите, по отношение на 
ликвидацията и ремонта на трафопоста на „Спортна зала“, така че ви 
предлагам да отложим разглеждането и да отпаднат тези две точки от 
дневния ред, колеги. Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. 
Режим на гласуване за отпадане на подточки (25) и (26) от точка първа.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват през системата? Колега 
Евтимов?  

 
За протокола: Николай Евтимов – „за“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 47; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото и последно предложение за отпадане на точка от дневен 

ред е отпадане на точка четири – предложения за решения от ПК „Култура 
и духовно развитие”, двете предложения. Мотивите тук са проведени срещи 
с представители на бранша, които искат още допълнителни изменения в 
Правилника по отношение на експертни съвети и т. н. Вчера бе проведена 
срещата и поехме ангажимент да оттеглим точката, за да направим 
допълнително обсъждане на Правилника. Имате думата за мнения и 
съображения. Колега Къчев, заповядайте. А, не е по това предложение, 
което аз направих? Разбрах. Има ли мнения и съображения по направеното 
от мен предложение за отпадане на цялата точка четвърта - предложения за 
решения от ПК „Култура и духовно развитие”, колеги? Няма. Режим на 
гласуване.  



Има ли колеги, които не са успели да гласуват? Доцент Евтимов „за“. 
Искате ли съдействие нещо за устройството, тъй като виждам ….а, в 
момента го ремонтират. Добре. 

 
За протокола: Николай Евтимов – „за“, Йорданка Проданова – „за“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 47; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминавам към следващото предложение писмено, което 

е…..момент, колега Къчев, ще дам възможност. Има писмено постъпило 
предложение от колегите – доц. Николай Евтимов и Венцислав Сивов, 
относно приемане на декларация относно членството на Република Северна 
Македония в Европейския съюз. Имате думата за мнения и съображения. 
Изпратено ви е съдържанието на предложението на всички колеги, на 
имейлите. Имате думата за мнения и съображения. Марица Гърдева, 
заповядайте. Да, заповядайте. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, уважаеми господин Евтимов, аз нямам нищо 

против, нали всяка от групите и всяка политическа сила да чете декларации, 
каквито са си приготвили, но ние да приемаме декларации, по които има 
национална позиция, не смятам, че влиза в правомощията и въобще работата 
на Общински съвет – Варна. Така че, аз предлагам колегите, ако искат да си 
изчетат декларацията, но не да гласуваме декларация от името на Общински 
съвет – Варна. Това го говорихме и преди, когато имаше подобни 
предложения за декларации. Ние не сме губерния отделна. Ние сме част от 
тази държава и има национална политика. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, госпожо Гърдева. Имате думата, колеги, за други мнения и 

съображения по така направеното предложение. Няма други мнения и 
съображения. Режим на гласуване по предложението за включване на 
точката в дневния ред. 

Има ли колеги, които не са успели да гласуват с таблетите?  
 
За протокола: Янко Станев – „за“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 5; против – 0; 

въздържали се – 34; отсъстващи – 12, предложението не се приема.* 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще дам възможност за прочитане, ако желаете вносителите на 

декларацията на микрофон след малко. Колегата Къчев, искаше думата 
преди малко. Най-вероятно по дневния ред, колега? Да, заповядайте.  
 

Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги и граждани. На 

същото основание като точка (19), на което вземахме решение да отпадне на 
ул. „КДП Георги Боев“, да отпадне предлагам процедура да вземем решение 
и точка (20) следващата на ул. „Студентска“. Поземления имот е в съседство 
с този, за който коментирахме преди малко. И двата имота са един до друг. 
И казусът със запазване на зелените площи от 2016 г., с влизането на 
публичния регистър за зелените площи, тези имоти попадат в тази зона. 
Поради неналичието на достатъчно паркоместа за живущите в 23 
микрорайон на Левски, където е зад пощенски клон № 10. Тези живущи бяха 
принудени да нагазят в тревните площи, за да си паркират колите. Там се 
обособи един паркинг, който не е регламентиран. И двата имота по принцип 
са на едно и също основание. Затова предлагам, докато се вземе становище, 
решение с инвестиционен проект с подземни паркинги, дали отгоре ще 
бъдат общински жилища за нуждите на крайно нуждаещи се, дали ще са 
пенсионерски клубове това ще го вземе вече ресорните комисии, но 
предлагам да отпадне към момента точка (20), на същото основание като 
точка (19). Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега Къчев, само че малко по-различни мотиви. 

Същото основание, пък казвате, че е в зелена зона. Основанието, по 
което….мотивите за отпадане на първата точка, бе възможността за 
изграждане на паркинг. Които аз изложих, разбира се, да. Господин 
Бойновски по отношение на статута, само да ни кажете в действителност ли 
е зелена площ този имот, защото е важно. Бих искал да чуя. Аз знам. Нали, 
но все пак нека да го чуем, тъй като е важно за всички колеги, които не са 
присъствали на комисията и които не са успели в детайли да се запознаят. 
Заповядайте. 

 
Петко БОЙНОВСКИ 
Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, 

заместник кметове. И двата терена са с отреждане за жилищно строителство. 
Така че, ако…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Микрофонът от ляво на мен, ако обичате да усилите. 
 



Петко БОЙНОВСКИ 
И двата терена към настоящия момент са с отреждане за жилищно 

строителство. Но, ако ще правим по единия проект за проучвали за етажен 
гараж, може и за другия при това положение. Но не са в зелената….но не са 
в зелената … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За мен е важно да се каже дали са в зелената… 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Не са в регистъра на зелената система и двата имота.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Това ми беше въпроса. Другото ние ще го преценим. Така. 

Отговорът е, че не са в зелената … не са в зелена зона двата имота. Други 
мнения и съображения от колеги? По направеното от колегата Къчев 
предложение. Режим на гласуване.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват, през системата?  
 
За протокола: Мария Тодорова – „въздържал се“, Антоанета Цветкова 

- „въздържал се“, Йордан Павлов - „въздържал се“, Николай Георгиев - 
„въздържал се“. 
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 16; против – 1; 
въздържали се – 27; отсъстващи – 7, предложението не се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заявка, следваща от Николай Костадинов. Имате думата. Аналогично, 

разбрах. Георги Георгиев. Колега Георгиев, имате думата. Заповядайте.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, уважаеми гости, във връзка с най-питания въпрос: колко 

предложения ще направим, отговорът е достатъчно. Та, първото ми 
предложение точка 8 – „Питания и отговори на питания“, да стане точка 
едно. Това беше една добра традиция, която не знам защо нарушаваме в 
момента и предлагам дневния ред да бъде променен така – точката  
„Питания и отговори на питания“, да стане отново точка едно. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Подлагам на обсъждане така направеното 

предложение. Имате думата. Д-р Митковски, по предложението на колегата 
Георгиев ли?  

 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Това, което исках като изказване, беше същото като неговото. 

Наистина не е логично по средата на сесията да тръгваме да питаме и да 
чакаме отговори на питания. Съвсем нормално е сесията да започне, винаги 
е било така. Не виждам точно в тази сесия какъв е екстремният елемент, при 
който Кмета или някой от администрацията да не бъде питан и да дава 
отговори. Или има някакъв друг подтекст? Не знам.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Аз още на предходна сесия, мисля че преди два месеца 

го казах това нещо тук в зала, че на следващото заседание ще предложа тази 
точка да бъде назад в дневния ред. Може да върнете записа. Да. На записа. 
На записа. Не влизайте с мен в диалогов режим. Не знам кой често си сменя 
мнението. Така. Режим на гласуване, ако няма други мнения. Реплики по 
този начин, моля.  

 
Генадий АТАНАСОВ 
Кое подлагаме на гласуване? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението на Георги Георгиев, което направи, подкрепено от     

д-р Митковски, който направи…каза, че неговото е същото. За разместване 
на точките.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват през устройствата, 
освен колегата Георгиев, който каза?  

 
За протокола: Георги Георгиев – „за“, Мартин Байчев – „въздържал 

се“. 
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 13; против – 9; 
въздържали се – 23; отсъстващи – 6, предложението не се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, имате думата.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. Следващото ми предложение е свързано с това, че на 

комисия по култура беше прието буквите „Варна“ да бъдат финансирани и 
развити, съответно образите на възрожденците до Аспарухов мост да бъдат 
възстановени. На предната сесия, Вие съвсем логично предложихте това 
предложение да бъде насочено към ресорната комисия. Ние го сторихме. 
Никакъв резултат. Ето, дойде новата сесия. Все още не знаем дали до 24 май, 
както предложихме ще бъдат българските….монтирани българските 



надписи „Варна“, както и дали до тогава ще бъдат възстановени образите на 
възрожденците до Аспарухов мост. Затова предлагам едно, вярвам 
консенсусно решение, всички да подкрепим краен срок за изпълнението на 
това предложение – 24 май. Нека до 24 май да бъдат монтирани буквите 
„Варна“, надписите „Варна“ на знакови места, както и да грейнат образите 
на възрожденците на входа на Варна. Нека това бъде прието и всички заедно 
поне едно нещо ни обедини. Благодаря. Това е предложението ми.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Аз ще си позволя само един въпрос. Комисията какво 

решение взе?  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Може да питате председателя на комисията. Никакво. Не беше 

включена изобщо за обсъждане. Поради, което го предлагаме на втора 
поредна сесия. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Тодорова, искате, да не е от място просто. Давам думата на 

микрофона за протокола, да може да се води запис все пак. 
 
Мария ТОДОРОВА 
На последното заседание на комисията по „Култура и духовно 

развитие“ тази точка бе предложена и след това бе оттеглена, тъй като 
коментирахме, че всъщност в правомощията на помощния орган на 
общинския съвет, а именно комисията по култура няма как да се включи 
такъв тип правомощия, да се изготвят някакви срокове или да се действа в 
правомощията на общината. Госпожа Йовчева Ви каза, на цялата комисия, 
както и на представителите, които бяха вносители на това искане, че има 
подготвена и задействана процедура, във връзка с изготвяне на проекти и се 
чака приемане на бюджета с оглед да може да се осъществи един 
законосъобразен разход. И всъщност, мисля че нямаме спорове дали това е 
едно удачно … 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Предложенията са одобрени. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, нека да се изслушваме, един по един. Ще дам 

възможност. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Извинявам се.  



 
Мария ТОДОРОВА 
Нямаме спорове, че това е едно удачно предложение – надписът 

„Варна“ да бъде изписан на кирилица на подходящо място, за да бъде видим 
и за гражданите и за гостите на града. Това сме го коментирали няколко 
пъти. И всъщност аз не виждам какъв е спора в тази връзка. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Спорът е, че няма краен срок. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев…. 
 
Мария ТОДОРОВА 
Но има процедура законова, включително за разходване на публични 

средства, която от няколко седмици се опитваме в комисията по култура да 
го разясним и на обществеността и на колегите съветници. Не може 
обществения ресурс да бъде харчен по такъв начин, че да няма отчетност, 
да няма процедура, по която да се осъществява разходването на публични 
средства. Същото важи и за разходът, който предстои да бъде извършен във 
връзка с изготвянето на проекта и самото изработване на надписа „Варна“ 
на кирилица, респективно поставянето на одобрено от администрацията 
място. Благодаря. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Само да… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Георгиев, заповядайте.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. Извинявам се. Ако може реплика. Въпросът е това да се 

случи до 24 май, защото ако не го оставим с краен срок, то може да стане и 
догодина. Разбирате ли? Знаем, че трябва да се спазят правилата и те ще се 
спазят. Има достатъчно време до 24 май има съвсем достатъчно време да се 
построи един малък блок не да направим…да направи надписи „Варна“ и 
велико обновяване на едни образи на едни възрожденци. Има достатъчно 
време. Идеята е да сложим краен срок в рамките, на който това да се случи. 
А в момента ние говорим за бюрокрация - ще питаме другия директор, 
третия директор, петия и на края пак нищо няма да стане. Нека за 24 май 
направим така, че нещо, нещо да покаже на този град, че има някакъв 
резултат. Вие приемате ли го това? 

 



Мария ТОДОРОВА 
Господин председател, имам ли думата? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, момент само. Колега Тодорова, да, заповядайте. 
 
Мария ТОДОРОВА 
Благодаря. Като общински съветник и като председател на комисията 

по култура, предвид факта, че имаме еднакво мислене …. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Извинявайте. 
 
Мария ТОДОРОВА 
Така апелирам да помислите дали да не подкрепите бюджета, за да 

може да бъде разходван този ресурс законосъобразно.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Изнудвате ли ни? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, колега Тодорова. Не, не по този начин. Само, колеги, 

предлагам да дам думата на госпожа Йовчева. Тя е тук да ни каже, ще се 
справят ли в срок до 24 май, с приключване на тази инициатива, която 
наистина е добра и ние я подкрепяме. За да не се налага да взимаме 
формално решение …. 

 
Антония ЙОВЧЕВА 
В момента трима варненски художници работят по този проект за 

надписа „Варна“ на кирилица. Идната седмица ще разгледаме на комисия 
по експертен съвет по естетизация техните проекти и след одобрение един 
от тях ще бъде реализиран. Можело да се построи един блок за един месец 
казвате. Аз много бих искала това да се случи за 24 май. Ще положим всички 
усилия за тези надписи, но ако примерно се случи 35 дни, а не за 30, защото 
толкова има до тогава, нека да бъде до 30 май поне, нали?. Ние имаме 
желание за началото на летния сезон, тези букви да бъдат там. Това е, което 
мога да кажа.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, апелът ми към Вас е, просто до 24 май. Апел. 
 
Антония ЙОВЧЕВА 
Да направим всичко възможно. Благодаря Ви. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма как да Ви задължим в този ред на мисли. Да, законово. Колега 

Георгиев, заповядайте.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Да, благодаря. Да се надяваме, че апелът ще бъде изпълнен. Но 

говорим не само за буквите, което е нещо елементарно да бъде направено 
във същата форма, в същия формат, в същия размер, в същия шрифт, както 
са надписите на латиница. Няма нужда от събиране на експерти от Лондон, 
които да дойдат да ни го направят едно към едно, нали? Така. Ще Ви помоля, 
ще Ви помоля … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев….  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Значи г-н Станев, като започне да говори за пари в кеш, е ясно на къде 

отиват нещата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля! Моля! 
 
От залата 
/н.р./ 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Внимавайте, господин…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Сега, колеги. Няма да допусна диалогов режим и отправяне на 

реплики от микрофон и от място. Колега Георгиев, моля. Така. Молбата ми 
също така към администрацията, във връзка с направеното от колегата 
предложение да ни информирате навременно към дата 10 май на какъв етап 
са двата проекта - кирилица „Варна“ и възстановяване на….не знам дали са 
графити. Изображенията на възрожденците на входа на Аспарухов мост. 
Нали тях визирахте, колега Георгиев? Добре. Следващо предложение има 
ли? 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря, господин председател. Има, да. Следващото ми 

предложение е свързано с дневния ред и по-скоро отпадане на точка 3(1) – 
бюджет на Варна. Тази точка е абсолютно излишна в момента. Първият ни 
мотив за отпадане на тази точка - на комисията по европейски въпроси не 



беше дадено положително становище на материалите, които бяха 
разглеждани там. А на комисия по финанси, председателят на комисия 
„Младежки дейности и спорт“ самоволно отряза 340 хиляди лева от жалкия 
бюджет за спорт на града, който ние приехме на комисия по „Младежки 
дейности и спорт“. В историята на Община Варна няма случай, в който 
председател на група сам да излезе и да си отреже бюджета на спорт и то 
бюджета за спорт, който е жалък – 0,23 % от бюджета на Варна е за спортни 
дейности. И от този бюджет, на който разчитат клубовете, сега ще има 
протест, на спортни клубове, които тренират в жалки и ужасни условия, ние 
отрязваме огромна част от бюджета. В тази връзка, поругана е волята на 
комисия по „Младежки дейности и спорт“, където този бюджет беше 
одобрен, както и комисията по европейски дейности….европейски дейности 
и международно сътрудничество, където няма положително становище. В 
тази връзка, моля тази точка да отпадне, защото видимо е излишна.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преди да дам думата на колегата Атанасов, две неща да кажа. Първо, 

нали не е самоволно от страна на Генадий Атанасов орязването, както се 
изразихте на бюджета, а е в резултат на решение на комисията. И второ…на 
комисия по финанси и бюджет.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Точно така. А …. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По отношение на комисията по европейски въпроси, искам да кажа 

жалко е когато се гледа бюджет за 5 минути и се гласува било то и 
отрицателно, било то и положително. Жалко е. Нали, за 5 минути. За 5 
минути сте успели да го разгледате и да го гласувате. Пак казвам, не 
упреквам никого как е гласувал. Всеки има право дали „за“ или „против“, 
но за 5 минути е жалко. И трето, ако отпадне точката за бюджета, нали най-
малкото предходното Ви предложение и то трябва да отпадне – за 
надписите.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Ще го отложим. Ще го прежалим. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще го отложим. А, нали имаме срок тогава? Да се върнем със срок до 

24 май.  
 
 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Нека да…нека да прецизираме бюджета. Това е най-важният….това е 

най-важното решение на града. Ако прецените, че няма толкова пари за 
надписите „Варна“ или за образите на възрожденците, ние ще намерим 
начин. Ние ще ги направим. Както ще направим и други неща. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Генадий Атанасов, имате думата.  
 
Генадий АТАНАСОВ 
Може ли, извинявам се. Уважаеми господин Георгиев, ще си позволя 

да Ви упрекна в лъжа в момента. Първо, не са отрязани 340 хиляди. Не знам 
как ги броите и как сте ги запомнили. Второ, бюджетът за спорт на Община 
Варна не е този, който цитирахте, защото Вие не включвате издръжката на 
общинско предприятие „Спорт“. Не включвате много други неща, които 
така, може би удобно подминавате. Трето, това не е самоволно мое решение, 
ами е решение продиктувано от нуждата за намиране на финанси в порядъка 
на близо милион. Колежката Ани Клисарова ще ме допълни, ако трябва, за 
изграждането там…за нуждите на Онкодиспансера и съответно проведени 
разговори с дирекцията…с ресорните дирекции по програмите, от които 
тези пари бяха отбити. По никакъв начин това не е нито мое решение, да 
влезе като предложение от мен, продиктувано …. Е, какво ми вдигате 
рамене? Продиктувано, продиктувано от разговорите със съответните 
дирекции и нуждата за изграждане, спешната нужда за изграждане на 
Онкодиспансера. Всички имат нужда от много пари. И за тази цел трябва да 
гласуваме бюджет. И като…...Благодаря. Няма нужда повече да уточнявам. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Ще дебатираме въпроса в случай, че точката бъде приета. 

Реплика на Марица Гърдева, първо. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, ако не беше смешно, щеше да е тъжно, ама е и 

тъжно и смешно. Това е най-откровено популисткото и безумно 
предложение, което съм чувала. Значи, оставяме Варна без бюджет, 
оставяме социално слабите без помощи и оставяме училищата без средства, 
които им трябват. Оставяме здравните заведения без средствата, които им 
трябват. Оставяме на самотек. Оставяме града, без средства….. Не ме 
прекъсвайте. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, забележка. Д-р Станев, моля Ви. Моля ви, нека 

спазваме елементарен ред в залата. Давам възможност на всички да се 



изказват. Имаме гости, имаме зрители в момента, които ни наблюдават, 
колеги. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Оставяме града без средства, защото комисията по „Финанси и 

бюджет“ си е свършила работата, за да предложи на общински съвет 
допълнителните точки, по които е трябвало да се преразпределят средства. 
Извинявайте, но такова чудо не съм виждала, не съм чувала и едва ли има в 
някой общински съвет, в който да е минало такова предложение.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Златев, по тази тема ли Ви е заявката? Не. Д-р 

Станев – реплика.  
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми гости, 34…33 години съм 

в тази зала. Чувал съм различни неща. Понякога дори продиктувани от 
добри намерения. Но пътят към ада е постлан с добри намерения. А това 
нещо, което чувам тук е безпътие. Честна дума, не съм чул досега, да не бъде 
обсъден и приет бюджет. Между впрочем искам да ви кажа, че ако гледаме 
фиска и някои други финансово-икономически показатели, при съставянето 
на бюджета, благодарение на дейността на централните органи на България 
– Правителство и други, може би наистина е по-изгодно да не се приема 
бюджет, но искам да ви кажа, че недостойно е в тази зала, недостойно е 
въобще, някой да му мине през акъла, че трябва да предложи нещо такова, 
макар и популизъм, нали аз разбирам, че това не е сериозно, господин 
Георгиев. Вие го предлагате, заради идеологията, заради друго. Сигурен 
съм, че не сте го обмислили, но несериозно е в залата изобщо да се чуе това 
нещо. Разбирате ли? Можете ли да си представите какво ще стане с 
кредитния рейтинг на общината? Можете ли да си представите с другите 
неща, които госпожа Гърдева и другите говорят? Можете ли да си 
представите, че във вашата къща, утре ще ви спрат всички пари? От 
средствата, които жена ви носи. И ще бачкате само на местните приходи и 
то пак по начин, по който трудно се оправя. Моля ви, да спрем с тези 
несериозни неща. Репликата ми е, господин председател, гледаме най-
важният финансово-икономически документ на град Варна и политически 
документ. Той е политически документ бюджета. Ако може да се 
концентрираме в тази посока, защото другото днес не пее.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Режим на гласуване по предложението на колегата 

Георгиев. Някой колега, да не е успял да гласува с устройство?  
 



За протокола: Георги Георгиев – „за“. 
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 4; против – 27; 
въздържали се – 16; отсъстващи – 4, предложението не се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, има ли други предложения? Заповядайте. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. Има други предложения. Само искам да отговоря на 

колегите, които сърцераздирателно се хвърлиха в защита на т.нар. бюджет, 
който няма да доведе до никакво развитие на този град, както последните 
два бюджета не доведоха до никакво развитие. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, моля по същество в момента …. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Днес е април и не свърши света, като не приехме бюджета през януари. 

Господин председател, дайте му забележка…дайте му забележка … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, имате думата за предложения, в противен случай 

преминавам към следващата заявка. Предложения. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Предложения. Ако предното предложение ви смути, надявам се 

следващото да ви смути още повече, а именно отпадане на точка осем за 
възнаграждение на Кмета, който в момента има някакви проблеми със 
закона и не е сега момента общински съвет и общинската администрация да 
предлага увеличение на доходи на хората, които управляват общината, 
която в момента е с 80 % работещи бедни. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Мнения и съображения. Режим на гласуване по 

предложението на колегата Георгиев. Колега Златев, да? 
 
От залата. 
/н.р/ 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Точка 3.8 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Точка 3.8, да.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Определяне на основни месечни заплати на Кмета на Община Варна. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Разбрахме. Точка 3.8, колеги, отново казвам. Режим на гласуване. 

Не участвам в гласуването, за протокола.  
Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  
 
За протокола: Георги Георгиев – „за“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 8; против – 15; 

въздържали се – 24; отсъстващи – 4, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, има ли още предложения? Благодаря Ви. 

Последното…последната заявка по дневния ред е от колегата Мартин 
Златев. Имате думата, колега Златев. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Уважаеми господин председател, господа заместник-кметове, колеги, 

желая да отпадне точка пет от дневния ред. Мотивите ми са, че в момента 
по точка пет за синя и зелена зона, има много разнопосочни изявления от 
различни от граждани, институции, затова че не е абсолютно изчистен 
въпросът, при въвеждането на зелена зона, ценоразпис и всички тези 
възможности, които дава синя и зелена зона, дали ще бъдат реализирани в 
пълнота и дали ще доведат до това, което е заявено в предложението, града 
да стане по-чист, да има регулиране на движението и гражданите да се 
чувстват в по-добра среда. В тази връзка това е едното предложение, а 
следващото ми предложение ще бъде във връзка с това, ако се приеме. Така 
че точка пет, цялата точка пет за допълнително разглеждане в комисия, 
среща с гражданите и по-задълбочена дискусия. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, колега Златев. Имате думата за мнения и съображения, 

колеги. Само да кажа, че предложението е гледано на две комисии и е дадено 
положително становище. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Да, да, да. За следваща сесия може да бъде. Има достатъчно. Ние не 

говорим. В момента това, което казвам, ние не говорим въобще за бюджета 



или каквото и да е друго. Говорим за самата организация на синя зона. Тоест, 
ако има предложения, тъй като в момента говорихме за това, че няма 
необходимите буферни, да не влизам в подробности. Тези подробности 
можем отново да ги разясним на комисия и да влезем наистина в диалог и с 
гражданите на Варна по тези точки. Вчера получихте, може би на вашите 
имейли от Административен съд – Варна, предложение за отпадане на 
зелена зона. Тоест на много нива има дискусионни въпроси така да се каже. 
Административния съд също не желаят зелена зона, но аз пък не съм 
съгласен с целите техни мотиви. Тоест има въпроси, които трябва да ги 
изчистим. Може би наистина, доколкото разбрах така или иначе всяка 
година до 24 май се прави сесия. В следващата сесия да бъде всичко това 
нещо изчистено и да си влезе нормално на сесия. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Вешев, по темата ли? Отделно предложение 

имате. Други мнения и съображения, колеги, по така направеното 
предложение от колегата Мартин Златев? В процедура сме – не може.  

 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Няма мнения и съображения. Режим на гласуване. Реплики няма 

да допусна в залата. За втори път. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Никой не говори за бюджет. Не говорим за бюджета. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колега, който не е успял да гласува с таблета? 
 
За протокола: Анелия Клисарова – „за“, Мартин Златев – „за“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 18; против – 2; 

въздържали се – 28; отсъстващи – 3, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Вешев, имате думата. 
 
Веселин ВЕШЕВ 
Уважаеми гости, уважаеми колеги, господин председател, напомням 

Ви за един ангажимент, който поехте на предното заседание, а той е да бъде 
включен в дневния ред на следващото заседание, тоест днешното точка 



избор на представители на Община Варна в дружествата, в които общината 
има участие. Вие ги знаете много добре. Стадион Варна, ВиК и т.н.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека колегата да се доизкаже. Ще дам възможност.  
 
Веселин ВЕШЕВ 
Ами, това е. Благодаря.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В действителност, така формулирана точка 11 в дневния ред, колеги, 

не съдържа това нещо, така че аз предлагам, коректно е предложението на 
колегата, да го подкрепим и да допълним към точка 11 - както и 
представители в дружества, в които Община Варна има участие и в които 
няма избрани представители. Имате думата за мнения и съображения, в 
които няма избрани представители. Да я допълним, да. Да допълним точка 
11. Точка 11 - Промени в съставите на постоянни, временни и 
специализирани комисии към Общински съвет – Варна и избор на 
представители в общото събрание на търговски дружества, в които Община 
Варна има участие, и в които няма избрани такива. Реплика на колегата 
Къчев. Заповядайте. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Да, благодаря. Наистина има пропуски, има резон в това, което 

казахте, господин председател, ние по принцип сме за такова нещо, но към 
момента аз не знам някой от групите да се е готвила персонално за 
предлагане на такива хора.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има време до края на деня. Те са три дружества. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Консултации, т.н. Сега по време на работа ли да ги правим?  
 
Генадий АТАНАСОВ 
В обедната почивка. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Не, не ми давай акъл сега какво да правя. На мен не ми давай. 
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля, моля, не така, колеги.  
 



Огнян КЪЧЕВ 
Това са ми съображенията. Не, че сме против. Разбирате ли ме? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Просто няма физическа възможност да обсъдим. Това са хора, които 

не са просто с извинение лукови глави. Това са хора, които представляват 
интересите на града ни. Така, че несериозно е да кажем обедната почивка и 
т.н. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само с езика и думичките, които използвате от микрофона отправям 

забележка, да спазвате реда. При следваща такава реплика, отнемам думата 
директно. Така. Няма други мнения и съображения. Подлагам на гласуване 
предложението на колегата Вешев, което си позволих да формулирам. 
Режим на гласуване. Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 
За протокола: Мартин Златев – „за“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 36; против – 1; 

въздържали се – 10; отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма други заявки от колеги за включване на точки в дневния ред. 

Заповядайте. Да се представите на микрофона, ако обичате. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
За протокола адвокат, инженер Мария Димитрова. Господин 

председател, внесла съм предложение по Годишната програма за отпадане 
на около 30 точки. Мотивирани предложения, в това число и на комисията 
за комисията в понеделник, също имам предложение за отпадане на точки 
от дневния ред. Част от имотите … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Бихте ли била конкретна само. Кои точки предлагате да отпаднат? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Абсолютно, господин председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. 



Мария ДИМИТРОВА 
Значи, предложението, което е от 11 април мое с входящ номер, имате 

го, точка IV – наем. От тях - точка 6, точка 8. От точка VI – точка 6, 42, 31, 
34, 65. От точка 67 само… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент, момент. Извинявайте, че Ви прекъсвам. Вие цитирате в 

момента точки от програмата ли? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Точно. Точки от програмата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи, точките от програмата не са точки от дневния ред. Там по 

същество като я гледаме програмата ще коментираме. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Добре. Момент. Тогава точки от дневния ред. Предлагам да отпаднат 

от точка едно – подточки (12) и (13) и (14). Точка (12), защото това трябва 
да е зелена площ. Не знам в момента дали е такова. Точка (13) и (14) – тези 
имоти по средния идентификатор са вероятно в близост до „Дом Младост“. 
Предвид казуса с „Дом Младост“, че още е висящ, моля да бъдат оставени 
като до решаване на проблема с басейните. Подточка (21), подточка от точка 
едно, да отпадне само имот с накрая с идентификатор 534. Предложението 
ми е обосновано, със скица включително, регулационна, според която там 
беше най-голямото игрище в този имот на квартала. Със зелена площ. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз се извинявам, че Ви прекъсвам. Тук ми докладват, че всъщност 

съгласно чл. 82, ал. 3 от Правилника няма право…нямате право да правите 
предложения за отпадане на точки от дневния ред, а право да изразявате 
становища по точките. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Ами живот и здраве на следващата сесия, при предсрочни избори ще 

имам. Благодаря Ви. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За втори път Ви правя забележка, по отношение на репликирането. Аз 

Ви изслушах и си позволих да цитирам разпоредби от Правилника. Така. 
Подлагам на гласуване, колеги, дневния ред в цялост, ведно с направените 
на днешното заседание изменения. Режим на гласуване. Дневния ред в 
цялост, колеги. Моля, за тишина в залата. 



Има ли колеги, които не са успели да гласуват през системата? 
 
Общински съвет – Варна прие следния 

 
Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 
1. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 

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

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.”. 
(2) – допълване на решение № 567-4/17/15.06.2021 г. на Общински 

съвет – Варна. 
(3) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2020 г., освобождаване от отговорност на управители, 
членове на съвети на директори и контрольори за 2020 г. и избиране на 
одитори за 2021 г. на „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/.  

(4) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост‟, ул. „Девня“, ПИ 10135.3514.429, чрез 
публично оповестен конкурс. 

(5) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово‟, СО „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3524, 
чрез публично оповестен конкурс. 

(6) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово‟, СО „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3665, 
чрез публично оповестен конкурс. 

(7) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Приморски‟, ул. „Мадара‟ № 18 и ул. „Мадара‟ № 20, 
чрез публично оповестен конкурс. 

(8) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ IV м.р., ПИ 
10135.3511.560, чрез публично оповестен конкурс. 

(9) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ II м.р., ПИ 
10135.3511.1516, чрез публично оповестен конкурс. 

(10) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ I м.р., ПИ 
10135.3511.1529, чрез публично оповестен конкурс. 

(11) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост‟ II м.р., ПИ 10135.3512.270, чрез публично 
оповестен конкурс. 

(12) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 201, чрез публично 
оповестен конкурс. 



(13) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2056, чрез публично 
оповестен конкурс. 

(14) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2057, чрез публично 
оповестен конкурс. 

(15) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3516.205, чрез публично 
оповестен конкурс. 

(16) – вземане на решение за продажба на недвижими имоти, 
находящи се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3517.57, ПИ 
10135.3517.58, ПИ 10135.3517.59, ПИ 10135.3517.62 и ПИ 10135.3517.63, 
чрез публично оповестен конкурс. 

(17) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Владислав Варненчик“, ПИ 
10135.1501.1378, чрез публично оповестен конкурс. 

(18) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Владислав Варненчик‟, ПЗ „Планов“, ПИ 10135.73.582, 
чрез публично оповестен конкурс. 

(19) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Студентска“, ПИ 10135.2555.2626, 
чрез публично оповестен конкурс. 

(20) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Приморски‟, ул. „Подвис‟, ПИ 10135.2554.534 и  ПИ 
10135.2554.507, чрез публично оповестен конкурс. 

(21) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.249, чрез 
публично оповестен конкурс. 

(22) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.254, чрез 
публично оповестен конкурс. 

(23) – одобряване на застраховател на имуществото на 
„Ученическо и столово хранене“ ЕАД - Варна. 

 
2. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – приемане на „Годишен план за приватизация за 2022г.” 
(2) – изменение на решение №119-3(4)/11.02.2020г. на Общински 

съвет – Варна  
(3) – изменение на решение №144-3(4)/11.02.2020г. на Общински 

съвет – Варна  



(4) – приемане на анализ на правното състояние, информационен 
меморандум и приватизационна оценка на обекти по приходната част на 
Годишния план за приватизация за 2022г.” 

(5) – приемане на метод и условия за провеждане на приватизационни 
процедури за обекти с открита процедура за приватизация по „Годишния 
план за приватизация за 2022г.” 

 
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 

бюджет” относно: 
(1) – приемане бюджета на Община Варна за 2022 г. по приходи и 

разходи и приложенията към него. 
(2) – даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг. 
(3) – увеличаване на общата численост на персонала в дейност „437 

„Здравен кабинет в детски градини и училища“, функция „Здравеопазване“, 
филиал „Детски ясли“. 

(4) – изменение и допълнение на т. 9.12. от Приложение №2 към 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Варна.   

(5) – отмяна на решение №579-18/7/21.05.2008 г. на Общински съвет 
– Варна. 

(6) – промяна на решение № 1418-2 IV от протокол № 36/19.12.2018 г. 
на Общински съвет – Варна. 

(7) – промяна на решение № 1577-6/№ 36/24.04.2019 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(8)  – определяне на основни месечни заплати на Кмета на Община 
Варна, Председателя на Общински съвет – Варна, кметове на райони и 
кметства към Община Варна. 

(9) – определяне на икономическа рамка за 2022 г., по договор за 
обществен превоз на пътници с рег. № РД13024368ВН/23.10.2013 г. 

(10) – изменение на решение № 434-2 (10)/16.12.2020 г.  – Цени на 
превозни документи, в частта на Раздел I.  

(11) – приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от 
Европейския съюз на община Варна за 2020 г. 

(12) – опрощаване на държавни вземания. 
 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Благоустройство 

и комунални дейности” относно: 
(1) – изменение и допълнение на Наредба за организация на 

движението на територията на община Варна. 
(2) – одобряване на нова организационно - управленска структура на 

ОП  „Общински паркинги и синя зона“. 
 



5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура и 
градоустройство” относно: 

(1) – разрешаване изработването на Подробен устройствен план – 
Парцеларен план за обект: „Изграждане на техническа инфраструктура до 
со „Добрева чешма“ за отбивка № 4 /ПИ 10135.2035.42 по КК/, гр. Варна“. 

(2) – разрешаване изработването на Подробен устройствен план – 
План за улична регулация за обект: „Изграждане на техническа 
инфраструктура до со „Добрева чешма“ за отбивка № 5 /ПИ 10135.2032.37 
по КК/, гр. Варна“. 

(3) – даване на предварително съгласие за преминаване през имоти 
общинска собственост, съгласно ПУП – ПП за обект: „Оптична кабелна 
линия „07-702“ на територията на Варненска област“, в обхвата на плана 
попадащ в границите на община Варна. 

(4) – вземане на решение, във връзка с решение № 2107-
14(40)/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна. 

(5) – даване на предварително съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ 
на ІV м.р. на ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна за преструктуриране на 
жилищен комплекс ІV м.р. на ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна. 

 
6. 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-68х 
„Златни пясъци“ на Сдружение „Съюз на българските журналисти“. 

(2) – даване на съгласие Кметът на Община Варна да издаде 
разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-2х „Св. Св. 
Константин и Елена“ на „Боровете I“ АД. 

(3) – даване на съгласие Кметът на Община Варна да издаде 
разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-134x „Св. 
Св. Константин и Елена“ на "Конструмакс” ООД.  

(4) – даване на съгласие Кметът на Община Варна да издаде 
разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж P-1x „Варна“ 
на „Узунови Пропъртис Хауз“ АД. 

 
7. Питания и отговори на питания. 
 
8. Избор на комисия за изготвяне на предложенията за 60 съдебни 

заседатели при Окръжен съд гр. Варна. 
 
9. Разглеждане на решение № 844-8(30)/30.03.2022 г. на Общински 

съвет – Варна, върнато със Заповед № РД – 22-7706-42/12.04.2022 г. на 
Областния управител на област с административен център Варна. 

 



10. Промени в съставите на постоянни, временни и 
специализирани комисии към Общински съвет – Варна, както и избор  
и упълномощаване на представители на Община Варна в общите събрания 
на дружествата с акционер/съдружник Община Варна. 

 
11. Дискусия с гражданите. 
 
За протокола: Юлиян Губатов – „въздържал се“, Николай Капитанов 

– „въздържал се“, Мария Ангелова – „въздържал се“. 
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 36; против – 0; 
въздържали се – 4; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отново моля за тишина в залата, гостите. Моля за тишина в залата.  
Преминаваме към точка първа от дневния ред - предложения за 

решения от ПК „Собственост и стопанство”. Госпожо Боева, имате думата. 
Предложение ли правите? Предложение ли правите? Не разбрах. Моля за 
тишина в залата. Моля за тишина в залата, колеги. Да. Процедура – Генадий 
Атанасов. 

 
Генадий АТАНАСОВ 
От името на нашата група искаме 15-минутно прекъсване с цел  

въдворяване на  ред в залата.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Обявявам 15 минути прекъсване.  
Моля за тишина в залата. Така, преминаваме към, преди да дам думата 

на госпожа Боева, доцент Евтимов искаше декларация. Пропуснах я преди 
малко.  
 

Николай ЕВТИМОВ 
Уважаеми заместник-кметове, не ги виждам, колеги и гости, аз 

благодаря на хората, които подкрепиха нашето предложение за тази 
декларация. Благодаря и на тези, които не я подкрепиха. Да в момента е все 
пак според нас ВМРО организация създадена точно заради освобождаването 
на Македония и присъединяването на тази територия към България. След 
повече от 70-100 години в момента този въпрос е отново на дневен ред и 
сега това, че няма да удостоим с подписите си нашето мнение, аз нямам 
нищо против, но мисля че трябва да напомним на нашето правителство и аз 
не съм убеден, че Общинския съвет  не е политически орган. Така. 
Решението няма да го вземем, но все пак ние, общинските съветници от 



Община Варна призоваваме Народното събрание, Министерския съвет на 
Република България да се придържа стриктно към рамковата позиция по 
отношение на членството на Република Северна Македония в Европейския 
съюз. За нас, като представители на българската общност и на местната 
власт, е напълно недопустимо отстъплението от страна на властимащите у 
нас от основните постулати, относно Договора за добросъседство между 
Република България и Република Северна Македония. 

Водени от вярата, че Европейският съюз се основава на ценностите на 
зачитане на човешките достойнства, за свобода демокрация, равенство и 
правова държава, както и зачитането на правата на човека….. да. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще Ви дам възможност да изразите след колегата позиция защо сте 

тук, да Ви изслушаме. Няма да водя така диалог с Вас. Ще Ви дам 
възможност наистина след като приключи колегата. 

 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля Ви за тишина в залата.  
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля Ви за една минута търпение, ще Ви дам възможност. Една 

минута търпение. 
 
Николай ЕВТИМОВ 
Аз много благодаря наистина на спорта, че е тук. Между другото 

преди 30-40 години аз бях от известните спортисти на Варна и малко по-
старичките … да, да… и никога не съм излизал от ……на България. И тук 
доста от по-възрастните хора…, затова ние също ще Ви подкрепим и аз 
винаги лично съм ви подкрепял.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Георгиев, правя Ви забележка.  
 
От залата 
/н.р./ 
 
 



Николай ЕВТИМОВ 
Няма такива работи.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще Ви дам възможност. Кой Ваш представител ще излезе на 

микрофона, за да изрази позиция защо сте тук и какви са Вашите желания.  
 
Георги ГАНЧЕВ  
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, уважаеми 

родители, деца и приятели на варненския спорт. Причината, заради която 
сме тук, поводът да го нарека, не е точно причината, е едно формално 
решение на Комисията по младежта и спорта да не бъдем допуснати с  
нашите искания до Комисията по финанси. Сега, всичко, което г-н Генадий 
Атанасов каза в интервютата вчера и онзи ден, аз го слушах, че реално има 
принципи, на които се формират парите, които се раздават на клубовете, е 
вярно. Така е, аз не го оспорвам. Така е, тук сте абсолютно прав. Не сте прав 
само за едно нещо, че ние сме създали прецедент с искането си за финансова 
помощ преди три години, за което целият клуб и цялата общественост е 
благодарна на общината. Ние сме го казвали много пъти. Това не е 
прецедент и не е порочна практика. Аз мисля че така варненските клубове, 
не само баскетболния, в тази насока трябва да се работи, за да могат да имат 
една финансова стабилност да съществуват. Защото преди да кажа това, 
което ние искаме да се направи, когато тази помощ ни беше отпусната на 
нас ние успяхме да играем в „Двореца на културата и спорта“ пак 
благодарение на Кмета Портних и на общината. Публиката от 500-600 
човека се вдигна на 1500. Имаме десет процента ръст  на децата, които са се 
записали. Тогава отборът ни беше много силен и не мисля, че по някакъв 
начин трябва да се противопоставя нашия баскетболен клуб с всички 
останали клубове. Ето, виждате ли, те искат 300, а другите искат само 50. 
Може би наистина нямате такава Наредба, но ще дам пример с други 
общини. Монтана – общината им издържа 4 професионални клуба. В една 
година играха финали волейбол мъже, жени, баскетбол жени, футбол мъже 
играха финал за Купата на България. Пловдив – от пет години дават по 
350 000 на баскетболния си клуб. Ботевград, Ямбол, Бургас дават 700 000  
на баскетболния си клуб, на волейболния си клуб. Сигурно имат други 
наредби, не знам. Но така или иначе като погледнем глобално на спорта във 
Варна, хандбалния отбор „Локомотив“ фалира, няма го, изчезна от картата. 
Ръгбито, един непопулярен спорт за България, но пък много популярен във 
Варна имаше над 400 деца. Този клуб фалира. Вече няма ръгби. 
Волейболния отбор на „Черно море“  играе в „Б“ група. Играят 18-годишни 
деца. Същевременно Монтана играят финал и Пазарджик имат 5 млн. 
бюджет и играят в евротурнири. Баскетболният ни клуб, който знаете, това 
е един от символите, спортните символи на нашия град. Толкова успехи е 



имал в миналото и толкова състезатели известни не само в България, но и в 
Европа излизат от нашата школа. За да продължи тази школа да 
функционира, ние трябва да имаме силен мъжки отбор. Школата в момента 
не е тайна, родителите плащат по 50 лв. такси. Ние се стремим колкото е 
възможно всички финали ги плаща клуба, всички разходи по транспорт и 
т.н. ги плаща клуба. Тази година родителите се включиха. Така че нашето 
искане е вие да преразгледате начина, по който трябва да се финансират тези 
клубове. Никой не иска от общината да стане основен спонсор на 
баскетбола, на волейбола или там какъвто спорт искате. Просто трябва да 
имаме една по-адекватна финансова помощ и оттам-нататък ние се оправяме 
сами. Това е ясно. Макар че е трудно без  закона за спорта да се случват тези 
неща. Вярно ли е, че общината дава пари за издръжката  на басейна, вярно 
е, и това е чудесно. А за „Спартак“ са дадени милиони. Сега, не са 
дадени…..сигурно за ремонт са дадени. Това също е много добра 
инициатива. Варна трябва да има „Спартак“ е стогодишен клуб. Трябва да 
има и „Спартак“ и „Черно море“. Но знаете ли, някой тук каза, общината 
дава пари на Сдружението за  консумативи, за заплати, вярно е. Мисля че 
бяха около 40 000 лв., но ето ги родителите са свидетели, ние играем на 
студени зали, тренират при 10 градуса температура. Така ли е? Преди три 
години тренировъчната зала приличаше на Бейрут след тежка 
бомбардировка. С помощта на родители, ръководство, треньори и разбира 
се с част от финансовата подкрепа на общината ние направихме едно малко 
бижу. Със собствени средства, въпреки че не е наша тази зала. Не трябва 
много, за да има…. Ето, г-н Атанасов, аз съм абсолютно съгласен с него, 
трябва да има диалог, ние трябва да седнем и да говорим. Някой ми каза, 
качете се горе на третия етаж и висете и чакайте докато г-н Балабанов Ви 
приеме. Аз съм убеден, че Вие също не го приемате това, нали? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Категорично. 
 
Георги ГАНЧЕВ  
Не е това начинът, по който трябва да  се комуникира и съм убеден, 

че всяка година в бюджета на Варна може да има достатъчно средства за 
всички клубове, за да се осъществи едно комфортно съществуване. Без да 
искам да правя някаква конфронтация и да разделям колективи-волейбол, 
баскетбол и индивидуални спортове. Мисля че този проблем е напълно 
осъществим, защото тези клубове са лицето на спортна Варна. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Вие изразихте позиция. Да Ви помоля да направите 

само, да отправете предложение или искане, в смисъл, за да мога да го 
поставя. Да. Извинявайте. Заповядайте.  



Георги ГАНЧЕВ  
Предложение имам. Предложението беше от името на нашия клуб. 
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Митковски, заповядайте. Моля за тишина, моля за тишина в 

залата.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги, варненци. То има предложение и 

това предложение беше направено и внесено много отдавна мисля още 
януари месец, ноември месец от д-р Ганчев, говорили сме с Вас. Вие сте 
обещавали и Кмета Портних е поел ангажименти пред тях. Сега, не е 
въпросът само когато дойдат избори да ходи да се снимаме с този и онзи и 
с децата и да показваме съпричастност. Когато си поел ангажимент, този 
ангажимент трябва да се спазва. Хората са поискали 300 000 лв., което е 
смешно на фона на повече от половин милиард бюджет на Община Варна, 
при положение, че има 5 млн. лв. за цветя. Питате от къде ще ги вземем тези 
300 000 лв., ами ето от оттам. Аз предлагам да се гласуват. Имайте в 
предвид, че 300 000 лв., това е за да съществува. Д-р Ганчев ще Ви каже, за 
да бъде последен отбора да може да съществува в елитната ни група. Така 
ли е, Жоро? Така е. Не говорим да стигнем успехите, които сме имали. Тука 
го видях Петров, Емо Бояджийски, когато биехме и „Левски“ и „ЦСКА“ и 
кого ли не. Когато играехме в евротурнири, когато с Жоро Ганчев са ни 
арестували в залата примерно за неспортменско поведение. Така че моето 
предложение, това е минимума, да го гласуваме сега, пред тези хора. 300 000 
лв. Благодаря Ви. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми спортисти, време беше тази зала да се изпълни с вас. Време 

беше. Време беше тези, които поругават спорта във Варна да видят силата 
му. Време беше тези, които прехвърлят самоволно средства от спорта и ги 
прехвърлят към други направления, да знаят, че зад всеки лев на този град 
стоят тези хора. Време е спортът да бъде значим. Време е това, тези пари, 
които прехвърлихме от спорт към здравеопазване, да бъдат насочени 
съгласно приетия бюджет, съгласно приетото предложение на комисия 
„Младежки дейности и спорт“ към спортните клубове на Варна. Те тренират 
в ужасни условия. Казвам го, защото и аз тренирам, и моите деца тренират. 
Тренират в условия, които са идеални за една африканска държава. Ние 
искаме тук да бъде Европа, тук да бъде сила, този град да побеждава и да 
има резултати. Този отбор да бъде гордост за града, залите да бъдат пълни. 



Ама знаете ли една спортна зала, която беше открита преди две години във 
„Владиславово“ как в момента я подготвят за общежитие. Знаете ли залата 
във „Владиславово“, чисто нова, отрязоха й лентичката и в момента си стои. 
От три сесии ние искаме тази зала да бъде включена в реален спортен 
график. Там да тренират гостите на града като дойдат гости на „Черно 
море“, като дойдат гости на други клубове в този град да отидат и да  
тренират в цивилизовани условия. Там да се гордеят самите домакини, че 
тренират в цивилизовани условия. А това, което виждаме сега са опасни 
зали, течащи зали, зали пълни с мухъл, зали пълни с опасни предмети, които 
всеки момент могат да паднат върху децата ни и това го говорим вече 
поредна сесия. И Ви благодаря, че сте тук, защото спортът винаги 
побеждава.  

 
Огнян КЪЧЕВ 
Колега Къчев, имате думата.  
 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, скъпи колеги спортисти, 

колеги казвам, защото тези, които ме знаят, знаят в коя сфера работя. Правя 
конкретно….. Казах, колеги спортисти…..Ами той е до мен, но няма как….. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да усилите микрофона на трибуната. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Вземах думата, за да не голословнича и да не надъхвам аудиторията, 

която и без това е екзалтирана. Аз съм спортист и знам, с Жоро Ганчев сме 
коментирали много неща. Въпросът е т. 3 „Финанси и бюджет“, знам, че е 
приет дневния ред, но предвид създадената обстановка и форсмажорни 
обстоятелства винаги можем да променим дневния ред и т.3 предлагам за 
„Финанси и бюджет“, която касае пряко и финансовите средства, за които 
са дошли всички и които ние искаме да им ги дадем, да мине в т. 1. Да 
разгледаме предложението, което Иво Митковски направи за тези 300 000 
лв., които всички ние се надяваме, че ще дадем на обществеността. И не 
само на тях. Ако има пари и на другите, но така или иначе, за да не 
утежняваме обстановката, т. 1 и т. 2 да минат съответно 2 и 3, а т.3 „Финанси 
и бюджет“ да се изтегли т. 1. Да разгледаме ситуацията, да разгледаме 
случая, да изслушаме още един път ако трябва аргументите за това как 
трябва да ги дадем. Има достатъчно специалисти от „Финанси и бюджет“, 
да подскажат как да стане това нещо и да гласуваме тези 300 000 лв. и след 
това да продължи нормалната сесия. Благодаря. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Къчев, благодаря за предложението. Следва обаче да имате 

предвид, че по закон преди да гледаме бюджета ние, по закон казвам, не съм 
го измислил аз. Аз също предпочитам да е първа точка бюджета, защото е 
най-важната тема от сесията. Трябва да гледаме първо „Годишната програма 
за управление и разпореждане с общинска собственост“ и „Годишната 
програма по приватизация“. Защото те са после част от бюджета и 
неразглеждайки ги тях и приемайки бюджета, ние ще нарушим цялата 
бюджетна процедура и съответно всички средства в бюджета, било то 
заложени и за спорт, и за каквото и да било, след това ще бъдат атакуеми. 
Аз не знам защо никой от Вас тук колеги, не направи предложение да 
включим точката в дневния ред всъщност. Това беше най-коректно да я 
включим в дневния ред и да я гледаме по ред. 

 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз разбирам и бих го направил с удоволствие, но ще нарушим закона, 

пак казвам. Моля за тишина само. Моля ви за тишина, трябва да намерим 
законосъобразно решение. Дайте ми възможност да формулираме 
законоиздържано решение. Така. Обявявам отново, за да успеем да 
формулираме надлежно решение и да го прочета на микрофон. Ще дам 
възможност, изчакайте да се изкажа. Ще дам възможност, много Ви моля. 
Чувам Ви, ще Ви дам възможност. Така. Колеги, колеги и гости, моля за 
тишина. Обявявам 30 минути почивка, за да формулираме. 

 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Христо Атанасов дали е в залага да седне само, докато аз 

формулирам проект за решение? Може ли да му се обадите да дойде. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаема госпожо, за да бъде включено в дневния ред, това 

уточняваме в момента, че първо трябва да приемем промяна в дневния ред, 
за да може после да се изчете. И за това, не моля ви се. Изчакайте ме да се 
изкажа. Тата, така, може ли да не викате? Така сега, предложението ще бъде 
за промяна в дневния ред, за да може после, колегата Митковски да изчете 
коректно тази промяна. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание чл. 50 от Правилника. Колегата Атанасов формулира 

предложението. Като точка първа в дневния ред да бъде включено 
предложение за финансово подпомагане на Баскетболен клуб „Черно море“. 
Имате думата за мнения и съображения по предложението за включване на 
точка в дневния ред.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Колега Георгиев, извинявам се. Тъй като добре ще е Вие да изчетете 

какво да е предложението. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Искам само да кажа, че Община Варна трябва да подкрепя спортните 

клубове на града. Пълна подкрепа за „Черно море“, пълна подкрепа за 
спорта на Варна от „Възраждане“. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Капитанов, имате думата по процедурата. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Абсолютно. Разбира се, ние ще подкрепим и ще гласуваме „за“, както 

и за разпределение на тези средства. За 650 млн. лв. бюджет би било смешно 
да не можем да ги открием при толкова важен проблем за нашата общност. 
Но аз искам да предложа още една процедурна точка, да гласуваме и 
увеличение на бюджета на комисия „Култура“, Фонд „Култура“ 
извинявайте, който беше намален с 200 000 лв. Така че нека да ги съберем 
двете и да гласуваме едното и другото едно след друго. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Бюджетът на Фонд „Култура“ ще го гледаме в точката по бюджета. 

Той е вътре за разлика от парите за баскетбола. Парите за фонда са вътре в 
бюджета, за разлика от парите за баскетбола. Вярно е. За баскетбола парите 
са извън бюджета. Така. Други мнения по включване на точката в дневния 
ред. Режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следния 
 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д : 
 
1. Отпускане на финансови средства на Сдружение с нестопанска цел 

„Баскетболен клуб „Черно море - Тича“. 
 



2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 
стопанство” относно: 

(1) – приемане на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.”. 

(2) – допълване на решение № 567-4/17/15.06.2021 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(3) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2020 г., освобождаване от отговорност на управители, 
членове на съвети на директори и контрольори за 2020 г. и избиране на 
одитори за 2021 г. на „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/.  

(4) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост‟, ул. „Девня“, ПИ 10135.3514.429, чрез 
публично оповестен конкурс. 

(5) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово‟, СО „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3524, 
чрез публично оповестен конкурс. 

(6) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово‟, СО „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3665, 
чрез публично оповестен конкурс. 

(7) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Приморски‟, ул. „Мадара‟ № 18 и ул. „Мадара‟ № 20, 
чрез публично оповестен конкурс. 

(8) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ IV м.р., ПИ 
10135.3511.560, чрез публично оповестен конкурс. 

(9) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ II м.р., ПИ 
10135.3511.1516, чрез публично оповестен конкурс. 

(10) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ I м.р., ПИ 
10135.3511.1529, чрез публично оповестен конкурс. 

(11) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост‟ II м.р., ПИ 10135.3512.270, чрез публично 
оповестен конкурс. 

(12) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 201, чрез публично 
оповестен конкурс. 

(13) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2056, чрез публично 
оповестен конкурс. 

(14) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2057, чрез публично 
оповестен конкурс. 



(15) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3516.205, чрез публично 
оповестен конкурс. 

(16) – вземане на решение за продажба на недвижими имоти, 
находящи се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3517.57, ПИ 
10135.3517.58, ПИ 10135.3517.59, ПИ 10135.3517.62 и ПИ 10135.3517.63, 
чрез публично оповестен конкурс. 

(17) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Владислав Варненчик“, ПИ 
10135.1501.1378, чрез публично оповестен конкурс. 

(18) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Владислав Варненчик‟, ПЗ „Планова“, ПИ 
10135.73.582, чрез публично оповестен конкурс. 

(19) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Студентска“, ПИ 10135.2555.2626, 
чрез публично оповестен конкурс. 

(20) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Приморски‟, ул. „Подвис‟, ПИ 10135.2554.534 и  ПИ 
10135.2554.507, чрез публично оповестен конкурс. 

(21) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.249, чрез 
публично оповестен конкурс. 

(22) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.254, чрез 
публично оповестен конкурс. 

(23) – одобряване на застраховател на имуществото на 
„Ученическо и столово хранене“ ЕАД - Варна. 

 
3. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – приемане на „Годишен план за приватизация за 2022г.” 
(2) – изменение на решение №119-3(4)/11.02.2020г. на Общински 

съвет – Варна  
(3) – изменение на решение №144-3(4)/11.02.2020г. на Общински 

съвет – Варна  
(4) – приемане на анализ на правното състояние, информационен 

меморандум и приватизационна оценка на обекти по приходната част на 
Годишния план за приватизация за 2022г.” 

(5) – приемане на метод и условия за провеждане на приватизационни 
процедури за обекти с открита процедура за приватизация по „Годишния 
план за приватизация за 2022г.” 

 



4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 
бюджет” относно: 

(1) – приемане бюджета на Община Варна за 2022 г. по приходи и 
разходи и приложенията към него. 

(2) – даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг. 
(3) – увеличаване на общата численост на персонала в дейност „437 

„Здравен кабинет в детски градини и училища“, функция „Здравеопазване“, 
филиал „Детски ясли“. 

(4) – изменение и допълнение на т. 9.12. от Приложение №2 към 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Варна.   

(5) – отмяна на решение №579-18/7/21.05.2008 г. на Общински съвет 
– Варна. 

(6) – промяна на решение № 1418-2 IV от протокол № 36/19.12.2018 г. 
на Общински съвет – Варна. 

(7) – промяна на решение № 1577-6(39)/24.04.2019 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(8)  – определяне на основни месечни заплати на Кмета на Община 
Варна, Председателя на Общински съвет – Варна, кметове на райони и 
кметства към Община Варна. 

(9) – определяне на икономическа рамка за 2022 г., по договор за 
обществен превоз на пътници с рег. № РД13024368ВН/23.10.2013 г. 

(10) – изменение на решение № 434-2 (10)/16.12.2020 г.  – Цени на 
превозни документи, в частта на Раздел I.  

(11) – приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от 
Европейския съюз на община Варна за 2020 г. 

(12) – опрощаване на държавни вземания. 
 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Благоустройство 

и комунални дейности” относно: 
(1) – изменение и допълнение на Наредба за организация на 

движението на територията на община Варна. 
(2) – одобряване на нова организационно - управленска структура на 

ОП  „Общински паркинги и синя зона“. 
 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура и 

градоустройство” относно: 
(1) – разрешаване изработването на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за обект: „Изграждане на техническа инфраструктура до 
со „Добрева чешма“ за отбивка № 4 /ПИ 10135.2035.42 по КК/, гр. Варна“. 

(2) – разрешаване изработването на Подробен устройствен план – 
План за улична регулация за обект: „Изграждане на техническа 



инфраструктура до со „Добрева чешма“ за отбивка № 5 /ПИ 10135.2032.37 
по КК/, гр. Варна“. 

(3) – даване на предварително съгласие за преминаване през имоти 
общинска собственост, съгласно ПУП – ПП за обект: „Оптична кабелна 
линия „07-702“ на територията на Варненска област“, в обхвата на плана 
попадащ в границите на община Варна. 

(4) – вземане на решение, във връзка с решение № 2107-
14(40)/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна. 

(5) – даване на предварително съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ 
на ІV м.р. на ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна за преструктуриране на 
жилищен комплекс ІV м.р. на ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна. 

 
7. 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-68х 
„Златни пясъци“ на Сдружение „Съюз на българските журналисти“. 

(2) – даване на съгласие Кметът на Община Варна да издаде 
разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-2х „Св. Св. 
Константин и Елена“ на „Боровете I“ АД. 

(3) – даване на съгласие Кметът на Община Варна да издаде 
разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-134x „Св. 
Св. Константин и Елена“ на "Конструмакс” ООД.  

(4) – даване на съгласие Кметът на Община Варна да издаде 
разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж P-1x „Варна“ 
на „Узунови Пропъртис Хауз“ АД. 

 
8. Питания и отговори на питания. 
 
9. Избор на комисия за изготвяне на предложенията за 60 съдебни 

заседатели при Окръжен съд гр. Варна. 
 
10. Разглеждане на решение № 844-8(30)/30.03.2022 г. на Общински 

съвет – Варна, върнато със Заповед № РД – 22-7706-42/12.04.2022 г. на 
Областния управител на област с административен център Варна. 

 
11. Промени в съставите на постоянни, временни и 

специализирани комисии към Общински съвет – Варна, както и избор  
и упълномощаване на представители на Община Варна в общите събрания 
на дружествата с акционер/съдружник Община Варна. 

 
12. Дискусия с гражданите. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  
 
За протокола: Емил Бояджийски – „за“, Анелия Клисарова – „за“, 

Щериана Иванова – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 44; против – 0; 

въздържали се – 1; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за тишина в залата. Преминаваме към точка вече първа от 

дневния ред, която току-що приехме.  
  



I. 
По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства на Сдружение с 

нестопанска цел „Баскетболен клуб „Черно море - Тича“. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Митковски, имате думата да изчетете формулировката на 

решението. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Г-н председател, колеги, на основани чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
300 000 лв. на баскетболен клуб „Черно море“. Средствата да бъдат 
осигурени от бюджета на Община Варна за 2022 г. Това е предложението, 
което аз правя. От бюджета на Община Варна. Ако бяхте ги предвидили сега 
нямаше да питаш откъде ще ги вземем. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за тишина.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
И аз знам откъде могат да се вземат. Не, знам.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за тишина в залата. Мнения и съображения по предложението? 

Г-н Почеканов.  
 
Николай ПОЧЕКАНОВ 
Ние ще подкрепим това предложение за отпускането на тези средства 

партия „Воля“. Искам да кажа само на присъстващите, че съм напълно 
съгласен, каквото е отношението към един спортен клуб във Варна, голям 
спортен клуб „Спартак“, същото трябва да бъде към „Черно море“. И Ви 
моля тези 300 000 лв., сега ще се дадат, но с 300 000 лв. няма да имаме нов 
Христо Борисов и Мишо Манолов. Трябва повече пари да се дават. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Други мнения и съображения? Заповядайте. Няма други. Има ли? Да. 
 
 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Г-н председател, колеги, само искам последно преди да сляза от 

трибуната да призова нещо. Най-гадното нещо е да използваш спорт, 
култура, образование за политически цели. Моля Ви, въздържайте се от 
това, не го правете. За това не сте чули аз от коя политическа сила съм, кого 
подкрепям, кого не подкрепям. Политиката няма място в здравеопазването, 
в образованието, в културата и спорта. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Присъединявам се към казаното от д-р Митковски. Други мнения и 

съображения? Заповядайте. Молбата ми е да се представите само за 
протокола.  

 
Николай ЛАСКОВ 
Николай Ласков се казвам, треньор по плуване, председател на 

Сдружение „Да спасим Дом „Младост““. Мисълта ми е следната. По 
неофициални данни във Варна има 20 000 деца, нуждаещи се да се запишат 
да плуват и т.н. Не мога да разбера защо в града се разрушават басейни, не 
се използва това богатство, минералната вода, която е каптирана в момента, 
за да бъде в полза на всички варненци. Аз подкрепям изцяло колегите от 
спортните клубове, които се нуждаят от средства. Но въпросът е да се 
обърне внимание, защото басейните във Варна са крайно нуждаещи се. 
Разговарям и от името на всички треньори, които се занимават с плувен 
спорт във Варна. В басейн „Приморски“ се бият за коридори, мразят се и 
какво ли не. Няма басейни. Намерете общински места или терени да се 
изградят близо до тази божествена минерална вода да може да се използва 
пълноценно от гражданите на града.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Има ли други желаещи да се изкажат. Заповядайте.  
 
Петър ПАСЕВ 
Магистър по спорт, дългогодишен ръководител на спорта в тази 

Община. Браво, момчета, само така. Една истина, д-р Митковски, всеки лев 
вложен в спорта спестява три лева на здравеопазването. Това е доказано. И 
не да защитавам общинските съветници, но тези хора не са специалисти, с 
изключение на доцент, професор Къчев. Къде е отдел „Спорт“. Къде е 
дирекцията на спортни имоти, която днес трябва да е тук, тя трябва да Ви 
съветва. И ако Ви беше дала добър анализ за баскетбола, за традициите на 
баскетбола, за традициите на колективните спортове, тогава Вие може би 
щяхте да вземете правилното решение, а не днес под натиск. Толкова голям 
отдел „Спорт“, тъй като до преди няколко месеца бях към Министерството 
на спорта експерт за Варна  и Добрич и видях толкова голям по численост, 



но не по компетентност отдел „Спорт“ в България няма. Къде са те днес? Те 
трябва да Ви защитят. Те трябва да се аргументират защо затриваме тази 
велика игра, която има традиции в България. И последно “Локомотив“ 
хандбала го затриха, но нашите момчета израсли във Варна отидоха и играят 
всички в Шумен. В момента и Шумен намира пари нашите момчета да ги 
издържа. Така че добро решение сигурно ще вземете, но нека за да ви е 
улеснена работата, да ги реализират тези платени служители от отдел 
„Спорт“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли други желаещи, колеги, мисля че темата я изчерпахме и можем 

да преминаваме към гласуване. Заповядайте.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
За протокола: адвокат, инженер Мария Димитрова. Изцяло подкрепям 

спортния клуб, както и всички спортове. Моят син започна да се запознава 
със спорта точно в закритата зала на „Черно море“. Искам да им обърна 
внимание, че макар и на пръв поглед трудно общинските съветници с 
удоволствие размениха точките в дневния ред. Да Ви обясня защо. Защото 
след малко ще гласуват продажбата на над сто имота. В т. 1(21) ще бъде 
гласувана продажбата на терена, където беше най-голямото игрище на 
„Подвис“. Освен това в т.3(10) ще се гласува…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
….по темата, свързана със средствата за баскетбола. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Благодаря, младежи. Точно заради това искам сега да говоря, за да 

чуете.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да гласуваме, после ще коментираме точките. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Точка 3(10) ще се качи цената на 1.60 лв., въпреки че от шест години 

съм предложила безплатен обществен транспорт. В т. 5 ще ви сложат и 
„зелена“ зона, и „синя“ до 20.00 ч. Въпреки че съм предложила да бъде 
преразгледана тази наредба и ползващите гаражите не по предназначение да 
нямат право на безплатна „синя“ зона, както на общинските съветници да 
нямат право на безплатна „синя“ зона. Така че, младежи, те се опитват да ви 
отнемат от тези точки, за да не стоите тук и да не защитите гражданските 
права, вашите. Благодаря Ви. 

 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми гости, време е да гласуваме това, за което сте дошли. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, че го казахте вместо мен. Режим на гласуване. 

Предложението на д-р Митковски, както беше изчетено.  
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

865-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение на Ивайло 
Христов Митковски, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер на 300 000 лв. на Сдружение с 
нестопанска цел „Баскетболен клуб „Черно море - Тича“, ЕИК 177029421, 
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски“, ул. 
„Никола Вапцаров“ № 9.  

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2022 г. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да приключим процедурата по гласуване. Има ли колеги, които 

не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Ивайло Митковски – „за“, Тодор Балабанов – „за“.  
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 44; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Боева. Нека малко да изчакаме. 

  



ІI. 
 

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

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

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.”. 
(2) – допълване на решение № 567-4/17/15.06.2021 г. на Общински 

съвет – Варна. 
(3) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2020 г., освобождаване от отговорност на управители, 
членове на съвети на директори и контрольори за 2020 г. и избиране на 
одитори за 2021 г. на „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/.  

(4) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост‟, ул. „Девня“, ПИ 10135.3514.429, чрез 
публично оповестен конкурс. 

(5) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово‟, СО „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3524, 
чрез публично оповестен конкурс. 

(6) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово‟, СО „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3665, 
чрез публично оповестен конкурс. 

(7) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Приморски‟, ул. „Мадара‟ № 18 и ул. „Мадара‟ № 20, 
чрез публично оповестен конкурс. 

(8) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ IV м.р., ПИ 
10135.3511.560, чрез публично оповестен конкурс. 

(9) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ II м.р., ПИ 
10135.3511.1516, чрез публично оповестен конкурс. 

(10) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ I м.р., ПИ 
10135.3511.1529, чрез публично оповестен конкурс. 

(11) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост‟ II м.р., ПИ 10135.3512.270, чрез публично 
оповестен конкурс. 

(12) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 201, чрез публично 
оповестен конкурс. 

(13) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2056, чрез публично 
оповестен конкурс. 



(14) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2057, чрез публично 
оповестен конкурс. 

(15) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3516.205, чрез публично 
оповестен конкурс. 

(16) – вземане на решение за продажба на недвижими имоти, 
находящи се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3517.57, ПИ 
10135.3517.58, ПИ 10135.3517.59, ПИ 10135.3517.62 и ПИ 10135.3517.63, 
чрез публично оповестен конкурс. 

(17) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Владислав Варненчик“, ПИ 
10135.1501.1378, чрез публично оповестен конкурс. 

(18) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Владислав Варненчик‟, ПЗ „Планова“, ПИ 
10135.73.582, чрез публично оповестен конкурс. 

(19) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Студентска“, ПИ 10135.2555.2626, 
чрез публично оповестен конкурс. 

(20) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Приморски‟, ул. „Подвис‟, ПИ 10135.2554.534 и  ПИ 
10135.2554.507, чрез публично оповестен конкурс. 

(21) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.249, чрез 
публично оповестен конкурс. 

(22) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово“, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.254, чрез 
публично оповестен конкурс. 

(23) – одобряване на застраховател на имуществото на 
„Ученическо и столово хранене“ ЕАД - Варна. 

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, моля за тишина, нека да продължим работа. Колеги, моля 

запазете тишина, за да продължим своята работа. Страстите утихнаха. Нека 
да продължим да работим. Г-жо Боева, имате думата. Колега Атанасов, дали 
мога да помоля да….. 

 
Юлияна БОЕВА 
Уважаеми господин председател, скъпи представители на 

администрацията, граждани, започваме с точките по ПК „Собственост и 
стопанство“. Първа точка е относно приемане „Годишна програма за 



управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022 
година“, на което ПК „Собственост и стопанство“ дава положително 
становище. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги мнения и съображения? Господин Губатов, заповядайте. 
 
Юлиян ГУБАТОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, във връзка с така 

предложения дневен ред и последователността на точките в него, става ясно, 
че най-важната точка днес ще бъде разпродажбата на общински парцели в 
град Варна, поредната разпродажба, такава. Освен това, от точка едно става 
ясно и отговорът, които бе даден от страна на общинската администрация в 
комисията по „Наука и образование“, където колега общински съветник 
предложи Пета езикова гимназия да бъде изградена на абсолютно нов 
общински парцел, като отговорът от страна на общинската администрация 
бе, че Община Варна няма свободни общински парцели. Ами как да има 
свободни общински парцели, уважаеми колеги, след като Община Варна 
разпродава своите парцели, а зелените площи се застрояват. Аз лично ще 
гласувам против тази част, свързана с разпродажбата на общинските 
парцели. Благодаря. 

  
Христо АТАНАСОВ 
Господин Вешев, заповядайте. После да се готви господин Капитанов. 
 
Веселин ВЕШЕВ  
Уважаеми гости, уважаеми колеги, господин председател, ние 

общинските съветници от групата на „Възраждане“ ще гласуваме против 
общинската програма за разпродажба, прощавайте - за разпореждане, с 
имотите, тъй като както се вижда основното перо в нея е продаване на 
общински имоти,  което е недопустимо, по този начин ние лишаваме града 
от паркинги, лишаваме го от паркове, лишаваме го от детски площадки, от 
детски градини и училища. Не е нормално да се продават така имоти. Ние 
по този начин продаваме бъдещето на Варна. Благодаря ви. 

 
Христо АТАНАСОВ 
И аз благодаря. Господи Капитанов… извинявам се. Реплика, госпожо 

Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА   
Колеги, след като днес чухме едно наистина много интересно 

изказване - гротеско,  да го наречем,…. разглеждането на общинския 
бюджет, сега чуваме и за втори път, от същата група, едно много интересно 



изказване да лишим бюджета от приходна част и да имаме само разходна 
част на бюджета и то, извинявайте говорим от хора, които непрекъснато 
казват - дайте да дадем, ама не знаем от къде ще го вземем, ама вие ще 
решите, защото вие сте общински съветници. Дайте да се съсредоточим 
върху темата че бюджета, освен разходната част, където ще даваме и ще сме 
готини, има и приходна част, която трябва да се попълни това даване, за да 
даваме и да сме готини. 

  
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря Ви, госпожо Гърдева. Заповядайте, господин Капитанов. 
 
Николай КАПИТАНОВ   
Здравейте колеги. Темата, която преди малко колегата подхвана, аз се 

опитвам да работя по нея и да реша вече близо година. Става въпрос за един 
конфликт, в които са вкарани насила две училища, защото едното очевидно 
има нужда от нова база и сграда, където да бъде преместено, докато другото 
просто е абсурдно да бъде разрушено и на негово място да бъде поставено 
нещо ново, може би във времето това ще се промени към момента е 
абсолютно нелогично и неадекватно, според мен, предложение на 
общинската администрация. Това, което обаче днеска виждаме е, че се 
предлагат за продажба близо сто и четиридесет декара общински земи, като 
някои от тях са доста сериозни като площи. Разбира се, те трудно могат да 
бъдат приравнени към подходяща за училище площ, но пък от друга страна 
искам да ви кажа,  че общинската администрация ни заяви, че е много скъпо 
нещо да окрупнява имоти, за да може да бъде построено едно ново училище. 
В тази програма ние не виждаме въобще никаква идея да се реши този казус, 
като той можа да бъде направен примерно под формата, ако щете и на 
някакви заменки там, нали честно казано това е технология, която трябва да 
предложи общинската администрация. Но да продаваш сто и четиридесет 
декара и в същото време да заявиш, че не можеш да намериш петнадесет, 
двадесет, които са за едно училище, което е едно от символите от добрите 
училища наистина на Варна, а това просто е безсмислено. А сега за нас 
всички вече е ясно, че очевидно мнозинството в общинския съвет е влязло в 
предизборен режим. Това са действия, които целят конкретно конкретен 
краен резултат. Няма да уточнявам какъв. Във всички случаи аз предлагам 
в тази програма да бъде включена процедура, която да бъде обвързана с 
търсене на терен за Пета езикова гимназия Йоан Екзарх и да оставим 
училище Иван Рилски да съществува нормално, може би някъде напред във 
времето госпожо Христова, то ще затихне като функция и окей нали, това е 
възможно – да,  но нека да го оставим това, да не го правим на сила, защото 
като го правим на сила ние всъщност затваряме училища. Извинявайте, но 
това никога не е било практика в българската държава, а се затварят насила 
училища. Това е в абсолютно противоречие на цялото ни съществуване, ако 



щете след даже още от преди 1878 година. Така, че от името на групата на 
„Демократична България“ аз заявявам, че ние ще гласуваме против тази 
програма, както и няма да подкрепим бюджета благодаря ви. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Господин Капитанов, момент … имаше дуплика на 

господин Вешев, после ще ви дам думата. Заповядайте, господин Вешев. 
 
Веселин ВЕШЕВ 
Лишаваме Община Варна от приходи. Продажбата на имоти не е 

единствената възможност за приходи на една Община. Тя може да извършва 
стопанска дейност, която да бъде на печалба. Знаем, че това не е във 
възможностите на сегашното управление, но по принцип, го има като 
вариант. Благодаря. 

 
Христо АТАНАСОВ 
И аз благодаря. Господин Иванов, заповядайте. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря господин председателстващ. Искам само колеги да направя 

едно отношение, да взема отношение, по така направените, за мене 
популистки, изказвания. Две години Ковид криза, тука гласуваме да се 
опростят дадени вземания, тротоарно право, облекчения на бизнеса и в 
момента какво правим? Искаме пак да нямаме приходи, а току що вие, така 
с охота, подтиквахте хората да идват тука, да упражняват някакъв натиск 
над общинските съветници за 300 000 лева. Извиняваме се много, обаче това 
за мене е чиста форма на популизъм и просто, ако лишим приходната част 
на бюджета рискуваме въобще да няма разходи и да не сме хубави. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря господин Иванов. Георги Георгиев, заповядайте.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ  
Приходната част на бюджета може да бъде компенсирана и с 

намаляване на разходната част на бюджета. Двадесет и шест милиона за 
администрация, двадесет и шест милиона. Всеки районен кмет има по пет 
зам.-кмета. Всяко общинско дружество назначава още служители. 
Разходната част на бюджета може да компенсира излишната приходна част.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря господин Георгиев, по принцип това не беше реплика към 

вас. Да, но да няма нужда. Други колеги не виждам. А, господин Златев, 



заповядайте. Колеги, моля ви в системата да давате заявки, защото някой 
път не ви виждам. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ  
Колеги, обсъждаме Годишната програма в нея от името на нашата 

група „Обединени за Варна“ желаем да се изключи точката за училище 
„Йоан Екзарх“, тъй като там има протестни действия. Считаме, че част от 
тях имат основание. Затова считам, че терена, които е предложен за такава 
гимназия не е достатъчно добър и в последващ период да се обсъди цялата 
ситуация около това училище. Така, че предлагам в Годишната програма да 
се изключи училище „Йоан Екзарх“. Благодаря.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Господин Златев, само момент, само ще ви помоля правилно да го 

формулирате, защото в момента трябва да го кажете, къде е точно това нещо. 
Заповядайте. Защото в приложението трябва да кажете кое е точно. 
Разберете ме, че не мога да го подложа така на гласуване. Благодаря. 
Господин Бойновски, ще ви моля само за момент. Само да ми кажете, ако е 
пред Вас „Годишната програма“, предложението на господин Златев е да 
има промяна в „Годишната програма“, като отпадне и вече трябва да видим 
коя точка. 

 
Петко БОЙНОВСКИ 
В Годишната програма, където има посочени, че има безвъзмездно 

предоставяне база на училищата, става въпрос за съществуващите сгради. 
Не говорим за нови терени, за нови сгради. Понеже договорите са десет 
годишни и изтичат на всеки десет години, ги подновяваме. Затова са в 
„Годишната програма“. Не е нов терен за училището. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Идеята за предоставянето така или иначе там се предвиждат пари и в 

бюджета за на нова сграда за училище „Йоан Екзарх“, която е делегирана 
държавно или от Общината. Този въпрос, за „Йоан Екзерх“, за изместването 
му в точно тази сграда.. 

 
Петко БОЙНОВСКИ 
Значи, в „Годишната програма“ не е предвидено. Не е предвидено 

училището, към настоящия момент, да го местим дотогава, докато не се 
осъществи този обект. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Добре, оттеглям. Благодаря. 
 



Христо АТАНАСОВ 
Да, благодаря. Господин Петков, заповядайте. Господин Златев, 

разбрахте защо исках да го уточня, защото да не направим някоя грешка. Да, 
разбрах. 

 
Петко ПЕТКОВ 
Съвсем малко уточнение по този въпрос. Наистина на 10 години, като 

директор на училище, подписвам договор с Кмета на Община Варна за 
управление на предоставената ми собственост, което няма абсолютно 
нищо… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Да, разбрахме. Благодаря. Други колеги? Мнения и съображения? 

Момент. Казах колеги. Виждам Ви. Ще изчакате като, нали се разбрахме 
следващия път като влезете няма да чакате. Така, не виждам други колеги. 
Заповядайте. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Благодаря господин председателстващ. За протокола адвокат, 

инженер Мария Димитрова. Днес имаме годишнина от Априлското 
въстание. Дали нашите въстаници са си дали живота, за да се разпродават 
земята. Точно по точката. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Моля Ви, конкретно по точката. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
2010 г. тази програма се казваше „за управление на общинска 

собственост“. Когато понечиха да продадат сградата на детския комплекс 
обърнах внимание на колегите юристи, че не могат да продават имоти с 
такава програма и те добавиха в името „и разпореждане“. Трябва общината 
да е във фалит, за да посегне към имотите. Подкрепям предложението да 
отпадне изцяло точката, но ако случайно не го приемете искам да обърна 
внимание, че съвсем своевременно съм внесла, така както всяка година 
внасям, предложение за отпадане на над 30 имота от тази програма. Госпожо 
Боева, моето предложение не го гласувахте в комисията по Собственост и 
стопанство въпреки, че го внесох. Това е процедурно нарушение и считам, 
че щом има предложение, съгласно Правилника на Общинския съвет, следва 
това предложение да се гласува. Предложението ми е обосновано, тъй като 
голяма част от имотите са или зелени площи или с обществено 
предназначение или са близо до дерета, в санитарно-охранителните зони, 
както и други причини, които надделяващия обществен интерес изисква 
тези имоти да не се продават. Точка 4 – Наем, римско, точка 6 – тоалетна в 



подлеза до „Юнашкия салон“. Предложила съм да не се дава под наем, а да 
се стопанисва от общината и да се ползва безплатно от гражданите, така 
както са предложила прекратяване концесиите на всички тоалетни преди да 
изтече още предната концесия. Точка 8 – няма кадастрален идентификатор 
имота, точка 10 – „Роза“ 42 – фитнес зала на училище „Ангел Кънчев“. 
Господа общински съветници много ви моля да изслушате, в училище е 
недопустимо да се дават помещения под наем. Досега слушаме как са 
недостатъчно сградите на училищата и помещенията, недопустимо е 
достъпа на външни лица в учебни заведения, още повече при общоизвестен 
недостиг на учебни помещения. В комисията аргументът на господин 
Бойновски, единствено той взе отношение по  тази точки, беше, че има 
отделен вход. Ами харесва ли ви „Младежкия дом“, че е продадена мазата и 
има отделен вход? При положение, че сградата на „Детски комплекс“ 
обещавате от 12 години, че ще се построи… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Съвсем скоро… изтича времето. По-бързо… 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Точка 6 – продажба, ами доколкото виждам няма други изказващи се. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Това не значи, че може да се изказвате цял ден. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Точка 6 – ул. „Бели лилии“ 28, „Карамфил“ 780, точка 42. Точка 31, 

точка 34, точка 65 – това е до дерето, точка 76- Подвис имот 534 е игрище, 
игрище, най-голямото игрище на квартала със зелена площ. Да не се 
продава, а да се озелени като компенсация на застроената санитарно-
охранителна зона на дерето. Точка 72, ще ме слушате…1935… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Само без реплики. Ще Ви прекъсна. Точно след 20 секунди Ви изтича 

времето. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
… да не се продава, защото е част озеленяването и защото е на листото 

на детелината на пътен възел, мост Прилеп с „Христо Смирненски“, там до 
Вятърната мелница се строи 8-етажен блок. Точка 73 над супер „Дубровник“ 
и около супера имотите, там е презастроен района. Точка 76 – над дере до 
училище „Перуника“ също не може да бъде продадено, то трябва да бъде 
озеленено. Ние в квартала нямаме нито детска площадка, нито игрище. 
Точка 78.. 



Христо АТАНАСОВ 
Благодаря Ви за изказването. Господин Станев иска нещо да Ви 

даде… 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Предлагам да гласувате моите предложения отделно, точка по точка, 

за да се види кой общински съветник е против тези точки. Освен това 
последната точка, която … 

 
Христо АТАНАСОВ 
Казах че прекратявам. Така колеги, тъй като аз от така направеното 

изказване не чух предложение формулирано правилно аз няма, аз няма как 
да го предложа на гласуване, ако го формулирате в рамките на…. Може ли 
да спрете да… не, напротив… аз от това не се притеснявам… Така, тъй като 
аз не чух формулирано предложение от така направеното изказване 
подлагам на гласуване така направеното предложение от Кмета. Благодаря. 
Режим на гласуване, колеги. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

866-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД22005276ВН/11.03.2022 г., Общински съвет – Варна приема „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост през 2022 г.“, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 28; против – 7; 

въздържали се – 5; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Христо АТАНАСОВ 
Продължете, госпожо Боева. Извинявам се грешката е моя. Колеги, 

които не са успели да гласуват в системата.  
 
Мария Ангелова – „против“, Мария Тодорова – „въздържала се“, Емил 

Бояджийски – „против“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 28; против – 9; 

въздържали се – 6; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
 



Юлияна БОЕВА 
Следваща точка (2) – допълване на решение № 567-4/17/15.06.2021 г. 

на Общински съвет – Варна, на което ПК  „Собственост и стопанство“ даде 
положително становище. Касае се за писмо от Анелия Клисарова – 
Председател на Комисия „Здравеопазване“ за изравняване дяловете на 
Специализираната болница за активно лечение по пневмо-пфтизиатрични 
заболявания. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Мнения и съображения колеги?.... Не виждам. Режим на 

гласуване.  
 
867-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 148, ал. 
1, т. 2 от Търговския закон, чл. 100, ал. 1, ал. 2, т. 4, ал. 4 и ал. 8 от Закона за 
лечебните заведения, чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване 
на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, чл. 62, ал. 1 от Административно-процесуалния 
кодекс и във връзка с писмо от Анелия Клисарова – Председател на ПК 
„Здравеопазване“ с рег. № Д19001923ВН-022ВН/28.03.2022 г., Общински 
съвет – Варна допълва свое решение № 567-4(17)/15.06.2021 г., относно 
увеличаване капитала на “Специализирана болница за активно лечение на 
пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД, със следния текст: 

„За изравняване размера на дяловете до кратни на 10 /десет/ - 
номинална стойност на един дял, съобразно устава на “Специализирана 
болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ 
ЕООД, Община Варна внася парична вноска в размер на 214,04 /двеста и 
четиринадесет лева и четири стотинки/ лева”. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Някой от колегите да не е успял да гласува?  Емил Бояджийски „за“, 

г-н Сивов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 43; против – 4; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
Госпожо Боева, продължете. 
 
Юлияна БОЕВА 
(3) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2020 г., освобождаване от отговорност на управители, 
членове на съвети на директори и контрольори за 2020 г. и избиране на 



одитори за 2021 г. на „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/, на което постоянна 
комисия „Собственост и стопанство“ даде положително становище. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване.  
 
868-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация чл. 270, ал. 2 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „Жилфонд“ 
ЕООД /в ликвидация/, ЕИК 813109281 за 2020 г. 

868-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност управителя на „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/ инж. Ясен 
Станчев Везиров за периода от 01.01.2020 г. до 02.11.2020 г. /датата на 
вписване на прекратяването на дружеството чрез ликвидация в Търговския 
регистър при Агенция по вписванията/. 

868-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 270, ал. 2, във връзка с чл. 
147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност Ликвидатора на „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/ адв. Емил 
Борисов Димитров за периода от 02.11.2020 г. /датата на вписване на 
прекратяването на дружеството чрез ликвидация в Търговския регистър при 
Агенция по вписванията/ до 31.12.2020 г. 

868-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира доц. Цвета Галилей Боцановска –
управител на „АНТАРЕС” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
„Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/ за 2021 г. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги има ли някой, който не е успял?  
Бояджийски – „въздържал се“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 33; против – 6; 

въздържали се – 8; отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги искам да направя едно предложение. От подточка 4 до 

подточка 22, където са конкурсите, да бъдат изчетени и гласувания анблок. 



На едни и същи основания са. От т. 1 (4) до т.1 (22) включително. Г-н 
Митковски,  заповядайте... да.. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми господин председател, колеги, понеже… 
 
Христо АТАНАСОВ 
…ами не излиза… добре.. заповядайте господине. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
Уважаеми господин председател, колеги, понеже така беше гласувано 

анблок и на комисията по „Собственост и стопанство“, от свое име и от 
групата на общинските съветници от „Демократична България“, 
категорично сме против по този начин да бъдат разглеждани, изключително 
важни за стопанството на Община Варна въпроси. Имотите са коренно 
различни и са с различно предназначение. Така да ги сложите под един общ 
знаменател, естествено тук сме хора, някои по-опитни, които знаят за какво 
става дума. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Кажете… 
 
Ивайло МИТКОВСКИ  
…за да гласувате това, аз ще гласувам за това, съм категорично против 

да бъдат гласувани анблок и предлагам всеки имот да бъде гласуван 
поотделно. Благодаря Ви. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, господин Митковски…Кажете за какво? Така заповядайте 

г-н Къчев. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Благодаря, господин Председател. Тъй като колегата Митковски не 

каза защо, аз ще кажа защо ние също сме против анблок да се гласуват. В 
началото на заседанието на сесията, направих предложение т. 19 както 
взехме решение да отпадне, да отпадне  и т. 20 да се преразгледа и така 
нататък допълнително има възможности, не се прие това нещо.. сега затова 
съм против да се гласува анблок всичко и още повече след направени 
консултации допълнително с главния архитект, имам предложение т. 20 
като дойде моментът да я гласуваме, тогава ще взема отношение за нея. Сега 
съм против това да бъде анблок. Благодаря. 

 
 



Христо АТАНАСОВ 
Да, Благодаря. 
 
Юлияна БОЕВА 
В такъв случай, моето предложение е само т. 20 да остане извън 

анблока, останалите анблок. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не, не има вече процедура… 
 
Юлияна БОЕВА 
..ами всеки си прави процедурно предложение. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Значи само момент, момент, тъй като на господин Къчев и на 

господин Митковски са горе долу предложенията да не са анблок, ще ги  
подложа на гласуване тях. Това казвам, точно така. Поддържате ли си 
същото, само че без т. 20. Още едно гласуване дали ще е анблок или дали 
ще е само т. 20 да отпадне. Така процедурата, която направиха господин 
Митковски и господин Къчев да не се гласува анблок, подлагам го на 
гласуване. Процедура по гласуване.  Моля,  какво? Да, аз разбрах, че имате 
предложение, извинявам се, извинявам се. Процедурата е гласуване анблок. 
Да първото предложение..  

Колеги някой да не е успял в системата да гласува? 
  
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 26; против – 13; 

въздържали се – 6; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
Христо АТАНАСОВ 
Така, отрицателен вот на г-н Къчев. Ами кажете какви игрички, аз не 

мога да разбера… кажете… 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Колеги, ползвам правото си на отрицателен вот да коментирам казуса. 

19-та, 20-та точка, тези поземлени имоти, битката там за зелени площи е още 
от преди 2016 година, от когато е зеления регистър. Под ул. „Студентска“ 
14, блокът, който е големият там няма никакви паркинги отдолу под този 
блок. Строен е в далечните години преди 40 и повече години да не влизам в 
подробности, тоест целия 23-ти микрорайон, който е вече презастроен от 
блокове нови и по ул. „Мадара“ и тук има архитекти ще ме подкрепят. На 
дерето, където е там, минава този канал, се строят  нови кооперации, 
продължават, няма къде да паркират хората. Идеята ми беше точка 20 да се 
гледа отделно, както и 19 нали се оттегли и там да има нормални 



инвестиционни предложение, след като се продават тези имоти да се заложи 
в процедурата, задължително да има условия, които да налагат този, който 
купи имота да изгради два етажа подземен паркинг и един или два надземен 
с около порядъка на 250-300 до 400 паркоместа. Над него ако да си го ползва 
за каквото иска там за жилищно застрояване след като е предвидено както и 
Бойновски каза, че там не е зелена зона, в общия устройствен план от 2009 
година това нещо е в кафяво, всичко ми е ясно че е за презастрояване, 
застрояване и така нататък, но това може, ние трябва да сме гъвкави. След 
като виждаме, че имаме наложена ситуация, в която трябва да изпълни 
някакви намерения в приходната част да влязат пари, аз съм да ги продадем, 
добре, ама направете така, че хората, които живеят в тези райони да се 
облагодетелстват, не лично те, ами да се облекчи и трафика и всичко, това 
може да бъде ползвано като паркинг за буферна зона и за синя зона и така 
нататък, тези които идват от северните части на град Варна, там да си 
оставят колите и да слизат надолу с транспорт, удобно е, спирка, е наблизо 
и така нататък. Това ми беше идеята и мотивите, поради които гласувах 
против, не успях да убедя колегите общински съветници, явно други са 
идеите, затова казах игрички, не нападам никой, но моята идея е това нещо. 
Както се казва „Вълкът да е сит и агнето цяло“, да има в приходната част 
пари от такива продажби, но да ги направим, така че тези граждани, без 
значение от коя партия сме тук нали говорим всички за нашия град. Милеем 
за този град. Ами направете да има, в естетическо състояние да е красив 
градът ни. Това ми беше идеята. Благодаря. 

 
Христо АТАНАСОВ 
И аз благодаря. Колега Капитанов, заповядайте. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Колеги, искам да обърна внимание, че ние току що гласувахме нещо, 

което е в противоречие на първата точка от днешния дневен ред. В списъка 
в точките, които присъстват в нашите онлайн документи, присъства т. 19, 
която беше оттеглена. Това всъщност означава, че ние в момента сме 
гласували две противоречиви точки, поради което предлагам да 
прегласуваме вече по и с изрично споменаване, че тази точка не е включена, 
защото на практика тя в момента беше и посочен от 1-ва  до 22-ра, ако не се 
лъжа и отделно не беше… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колега не е така. Сега. След като с приемането на дневния ред сме 

гласували, че тази точка отпада, няма как в момента да ми казвате, че тази 
точка сме я гласували, тя отпадна. 

 
 



Николай КАПИТАНОВ 
Да, но има я в документите, които четем в момента онлайн, тя не е 

свалена. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Тя отпадна. Не е така, при това, че се случва преномериране е съвсем 

друго нещо. С приемането на, ами искам да обясня на колегата, че ние с 
приемането на дневния ред и приемането да отпадне тази точка, тя я няма 
вече. Тя е отпаднала. Вие в момента чисто… 

 
Николай КАПИТАНОВ 
…тя е по документите, които гледаме, ето изкарайте ги на екрана т. 19 

мисля, че беше…. 
 
Христо АТАНАСОВ 
..добре колега… как да бъде на слайда махнато това нещо ми кажете… 

добре.. технически може ли да се скрие това нещо, за да… 
 
Юлияна БОЕВА 
Колеги, точка 19 отпадна и именно затова, предложението за анблок 

беше вместо до 23та …  
 
Христо АТАНАСОВ 
…До 22-ра  
 
Юлияна БОЕВА 
..да бъде до 22-ра . 
 
Христо АТАНАСОВ 
..защото се получи преномериране на самите точки. 
 
Юлияна БОЕВА 
….да защото…преномериране 
 
Христо АТАНАСОВ 
..така продължете госпожо…Трябва да ги изчетете сега от четвърта ... 
 
Юлияна БОЕВА 
Да, от четвърта точка и следващи.  
(4) - относно вземане на решение за продажба на недвижим имот, 

находящ се в гр. Варна, район „Младост‟, ул. „Девня“, ПИ 10135.3514.429, 
чрез публично оповестен конкурс, на което ПК „Собственост и стопанство“ 
даде положително становище.  



(5) - относно вземане на решение за продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово‟, СО „Зеленика“, ПИ 
10135.5545.3524, чрез публично оповестен конкурс, на което ПК 
„Собственост и стопанство“ даде положително становище. 

(6) - относно вземане на решение за продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово‟, СО „Зеленика“, ПИ 
10135.5545.3665, чрез публично оповестен конкурс, на което ПК 
„Собственост и стопанство“ даде положително становище. 

 (7) - относно вземане на решение за продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, район „Приморски‟, ул. „Мадара‟ № 18 и ул. 
„Мадара‟ № 20, чрез публично оповестен конкурс, на което ПК 
„Собственост и стопанство“ даде положително становище. 

(8) – относно вземане на решение за продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ IV м.р., ПИ 
10135.3511.560, чрез публично оповестен конкурс, на което ПК 
„Собственост и стопанство“ даде положително становище. 

(9) – относно вземане на решение за продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ II м.р., ПИ 
10135.3511.1516, чрез публично оповестен конкурс, на което ПК 
„Собственост и стопанство“ даде положително становище. 

(10) – относно вземане на решение за продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ I м.р., ПИ 
10135.3511.1529, чрез публично оповестен конкурс, на което ПК 
„Собственост и стопанство“ даде положително становище. 

(11) – относно вземане на решение за продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, район „Младост‟ II м.р., ПИ 10135.3512.270, чрез 
публично оповестен конкурс, на което ПК „Собственост и стопанство“ даде 
положително становище. 

(12) – относно вземане на решение за продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 201, чрез 
публично оповестен конкурс, на което ПК „Собственост и стопанство“ даде 
положително становище. 

(13) – относно вземане на решение за продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2056, чрез 
публично оповестен конкурс, на което ПК „Собственост и стопанство“ даде 
положително становище. 

(14) – относно вземане на решение за продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2057, чрез 
публично оповестен конкурс, на което ПК „Собственост и стопанство“ даде 
положително становище. 

(15) – относно вземане на решение за продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3516.205, чрез 



публично оповестен конкурс, на което ПК „Собственост и стопанство“ даде 
положително становище. 

(16) – относно вземане на решение за продажба на недвижими имоти, 
находящи се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3517.57, ПИ 
10135.3517.58, ПИ 10135.3517.59, ПИ 10135.3517.62 и ПИ 10135.3517.63, 
чрез публично оповестен конкурс, на което ПК „Собственост и стопанство“ 
даде положително становище. 

(17) – относно вземане на решение за продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Владислав Варненчик“, ПИ 
10135.1501.1378, чрез публично оповестен конкурс, на което ПК 
„Собственост и стопанство“ даде положително становище. 

(18) – относно вземане на решение за продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик‟, ПЗ „Планов“, ПИ 
10135.73.582, чрез публично оповестен конкурс, на което ПК „Собственост 
и стопанство“ даде положително становище. 

Тук пропускаме тази точка, която отпадна и преминаваме на точка 
относно вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в 
гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Студентска“, ПИ 10135.2555.2626, чрез 
публично оповестен конкурс, на което ПК „Собственост и стопанство“ даде 
положително становище. 

(21) – относно вземане на решение за продажба на недвижим имот, 
находящ се  в гр. Варна, район „Приморски‟, ул. „Подвис‟, ПИ 
10135.2554.534 и  ПИ 10135.2554.507, чрез публично оповестен конкурс, на 
което ПК „Собственост и стопанство“ даде положително становище. 

(22) – вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.254, чрез публично 
оповестен конкурс. 

И последната на едно основание. 
(23) – относно вземане на решение за продажба на недвижим имот, 

находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.254, чрез 
публично оповестен конкурс, на което ПК „Собственост и стопанство“ даде 
положително становище. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, мнения и съображения. Госпожо Ангелова имате заявка. 
 
Мария АНГЕЛОВА – ДОЙЧЕВА 
Господин Председател, уважаеми колеги, от името на групата на 

„Демократична България“, ние ще гласуваме против. Основанията за това 
са няколко. В момента се предлагат около 140 декара земя, а в приходната 
част на бюджета, проектобюджета виждаме, че постъпленията са около 
петнадесет милиона от продажба на недвижими имоти. При положение, че 
общината в следващите решения Общински съвет най-вероятно ще го 



приеме, ще задължи дългът с още близо сто милиона лева. Дългът към 
момента е сто и десет милиона лева и да продаваме нещо, което струва 
петнадесет милиона в момент на инфлация, не смятам, че е добра идея. По- 
скоро групата ни не смята, че е добра идея. Също така относно имота по още 
първа точка, където става въпрос за тридесет и два декара. Какво налага 
необходимостта от продажба на този имот точно сега? Виждаме, че актът за 
държавна собственост е от 2011 година по общия устройствен план, 
предвижданията за там са за инфраструктура и за терминал, тоест 
предварително може би имаме спечелил публичния конкурс. Това е. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Да, благодаря, ще дам думата и на други колеги. 
 
Юлияна БОЕВА 
На първо място са сто и четиридесет декара. 
 
Христо АТАНАСОВ 
…момент… момент… Капитанов…а не … Костадинов,…извинявам 

се.. Заповядайте, господин Костадинов. Само едно уточнение мога ли преди 
да започнете да говорите? Значи, ако сте забелязали, по-голямата част 
конкурсни начала, там има обезщетение. Заповядайте, господин 
Костадинов. Добре. 

 
Мария АНГЕЛОВА – ДОЙЧЕВА 
Знам, че има обезщетение. Искам да попитам предполагам има 

представители на администрацията. До момента получавали ли сме 
обезщетения? Ако сме получавали какъв е размерът на жилищата, които сме 
получили? 

 
Христо АТАНАСОВ 
Да получавали сме. Господин Бойновски ще каже. 
 
Мария АНГЕЛОВА – ДОЙЧЕВА 
Да, администрацията, ако може да отговори. Благодаря. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Господин Бойновски. Извинявам се, само да отговорят и ще Ви дам 

думата, за да завършим темата. Мисля, че целият вход е прехвърлен на 
общината, тринадесет апартамента. 

 
Петко БОЙНОВСКИ 
Процедура, която беше с решение на Общински съвет срещу 

обезщетение, беше за едно прекратяване на съсобственост. Общината 



получи тринадесет жилища, отделени в самостоятелен вход в сградата по 
диагонал на ХЕИ. 

 
Мария АНГЕЛОВА – ДОЙЧЕВА 
Да, там бяха раздадени много жилища на общински служители. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Няма общински служители. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не, не бъркате. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Значи с решение на Общински съвет бяха разпределени във… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Бъркате. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Може. Господин Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да, осемдесет и осем. Да, заповядайте. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Значи на ул. „Подполковник Калитин“ с решение на Общински съвет, 

жилищата бяха разпределени във Фонд „Настаняване на наематели на 
граждани с установени жилищни нужди“, където стопанисването и 
управлението е на район „Приморски“ и във Фонд „Резервен“, където 
стопанисването и управлението е на „Социални дейности“, няма ведомствен 
фонд. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Това са последните жилища, които по последната процедура с 

предадени на общината. А за това, което говорите това е на друг адрес. 
Господин Костадинов, заповядайте. 

 
Николай КОСТАДИНОВ 
Уважаеми господин председателстващ. Уважаеми колеги, искам да 

попитам кое налага за Южна промишлена зона, става въпрос за острова под 
Аспарухов мост, седемдесет декара, близо седемдесет декара ще бъдат 
продадени. Кое налага необходимостта да бъдат продадени тези два парцела 
съседни? Ако Община Варна няма идеи за бъдещето, скоро изтича мандатът 



на управляващите, нека да ги оставят за следващото управление. Те могат 
да решат нещо друго да ги направят не да ги подарят, не подарят, да ги 
продадат на някой. 

Христо АТАНАСОВ 
Благодаря господин Костадинов. 
 
Николай КОСТАДИНОВ 
“Възраждане“ няма да подкрепи така направените предложения. 

Благодаря Ви. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Господин Бойновски, само ако може да отговори после Ви давам на 

Вас думата, господин Капитанов. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, 

кметове, заместник-кметове, няма да използвам думата „налага“, всичко 
това е в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане 
с общинско имущество за 2022 година, както и набиране на средства по 
бюджета на Община Варна – местни дейности. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Господин Капитанов. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Благодаря, ами като сме тръгнали в тази посока да попитам дали тези 

два имота имат нещо общо с процедурата за ликвидиране на индустриално 
– технологичен парк – Варна, където в следствие на тези два имота са още 
четиридесет и два декара, тоест тук се формира един много сериозен парцел, 
който нали някой вероятно ще усвои по някакъв начин, не знам, но е много 
странна цялата процедура. Като съберем две и две, извинявайте получаваме 
четири. Благодаря. 

 
Петко БОЙНОВСКИ 
Значи имотът, който е апортиран в индустриално – технологичния 

парк, не е предмет на разпореждане в момента. Дружеството съществува, 
принципала пада на Общински съвет. Да, граничи с тези два имота. Не,  не 
го ликвидираме това дружество, казах че принципала пада върху Общински 
съвет, ако прецените.. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Други колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
 



 869-2. 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. № РД22008106ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Младост“, ул. „Девня“, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3514.429 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и четиринадесет.четиристотин двадесет и девет) с площ 32 083 
(тридесет и две хиляди и осемдесет и три) кв.м, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 6594/20.09.2011 г., в размер на 1 283 300,00 (един 
милион двеста осемдесет и три хиляди и триста) лв. без включен ДДС.  

869-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008106ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Младост“, ул. 
„Девня“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3514.429 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
четиринадесет.четиристотин двадесет и девет) с площ 32 083 (тридесет и две 
хиляди и осемдесет и три) кв.м, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 6594/20.09.2011 г., при начална конкурсна цена в размер на 
1 283 300,00 (един милион двеста осемдесет и три хиляди и триста) лв. без 
включен ДДС.    

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко 

от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 



1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 

задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 128 330,00 
(един милион двеста осемдесет и три хиляди и триста) лв., платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин лева) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 



BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 
10135.3514.429 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
четиринадесет.четиристотин двадесет и девет), но не по-малко от 1 283 
300,00 (един милион двеста осемдесет и три хиляди и триста) лв. без ДДС – 
теглови коефициент – 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията 
на община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – до 
20 точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови 
коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след 
влизане в сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на 
спечелил публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 
(тридесет) дни, считано от датата на влизане в сила на заповедта) – теглови 
коефициент – 5 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра 

търговска репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата 

при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община 
Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник; 



СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на 
достигнатата при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета 
на община Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс 
участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи 
неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

870-2. 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. № РД22008102ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Аспарухово“, С.О. „Зеленика“, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5545.3524 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и 
четири) с площ 1 460 (хиляда четиристотин и шестдесет) кв. м, предмет на 
Акт за частна общинска собственост № 10777/11.04.2022 г., в размер на 155 
000,00 лв. (сто петдесет и пет хиляди) без включен ДДС. 

870-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008102ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, С.О. 
„Зеленика“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5545.3524 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и четири) с площ 1 460 



(хиляда четиристотин и шестдесет) кв. м, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 10777/11.04.2022 г., при начална конкурсна цена в 
размер на 155 000,00 (сто петдесет и пет хиляди)  лв. без включен ДДС.    

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко 

от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 



2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 15 500,00 
(петнадесет хиляди и петстотин) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 
10135.5545.3524 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и четири),  но не по-малко 
от 155 000,00 (сто петдесет и пет хиляди) лв. без ДДС – теглови коефициент 
– 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията 
на община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – до 
20 точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови 
коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след 
влизане в сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на 
спечелил публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 



(тридесет) дни, считано от датата на влизане в сила на заповедта) – теглови 
коефициент – 5 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра 

търговска репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата 

при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община 
Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на 
достигнатата при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета 
на община Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс 
участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи 
неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

 
 
 
871-2. 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. № РД22008104ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 



Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Аспарухово“, СО „Зеленика“, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5545.3665 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди шестстотин шестдесет и 
пет) с площ 5 880 (пет хиляди осемстотин и осемдесет) кв. м, предмет на 
Акт за частна общинска собственост № 6875/15.03.2012 г., в размер на 555 
000,00 (петстотин петдесет и пет хиляди) лв. без включен ДДС.  

871-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008104ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, СО 
„Зеленика“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5545.3665 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.три хиляди шестстотин шестдесет и пет) с площ 5 880 (пет 
хиляди осемстотин и осемдесет) кв. м, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 6875/15.03.2012 г., при начална конкурсна цена в размер на 
555 000,00 (петстотин петдесет и пет хиляди) лв. без включен ДДС.  

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко 

от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 



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

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 

задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 55 500,00 лв., 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 



* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 
оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 
10135.5545.3665 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.три хиляди шестстотин шестдесет и пет),  но не по-малко 
от 555 000,00 (петстотин петдесет и пет хиляди) лв. без ДДС – теглови 
коефициент – 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията 
на община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – до 
20 точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови 
коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след 
влизане в сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на 
спечелил публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 
(тридесет) дни, считано от датата на влизане в сила на заповедта) – теглови 
коефициент – 5 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра 

търговска репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата 

при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община 
Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на 
достигнатата при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета 
на община Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс 
участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 



4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи 
неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

 
 

 

872-2. 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. № РД22008099ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в град 
Варна, район „Приморски“, както следва:  

1. ул. „Мадара“ № 18, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.2559.270 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин петдесет и девет.двеста и седемдесет) с площ 555 (петстотин 
петдесет и пет) кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
8251/24.03.2015 г. и Акт за поправка № 1/21.09.2017 г., в размер на 696 
000,00 (шестстотин деветдесет и шест хиляди) лв. без включен ДДС и 25% 
обезщетение за Община Варна от разгънатата застроена площ на бъдещото 
застрояване в гореописания поземлен имот.  

2. ул. „Мадара“ № 20, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.2559.271 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин петдесет и девет.двеста седемдесет и едно) с площ 389 (триста 
осемдесет и девет) кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
9858/15.05.2018 г., в размер на 491 200,00 (четиристотин деветдесет и една 
хиляди и двеста) лв. без включен ДДС и 25% обезщетение за Община Варна 
от разгънатата застроена площ на бъдещото застрояване в гореописания 
поземлен имот.  
 872-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008099ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижими имоти - частна 
общинска собственост, представляващи: поземлен имот с идентификатор 
10135.2559.270 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и девет.двеста и седемдесет) с площ 555 (петстотин петдесет и пет) 
кв.м, находящ се  в град Варна, район „Приморски“, ул. „Мадара“ № 18 и 
поземлен имот с идентификатор 10135.2559.271 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.двеста седемдесет и едно) и 
площ 389 (триста осемдесет и девет) кв.м, находящ се  в град Варна, район 
„Приморски“, ул. „Мадара“ № 20, при начална конкурсна цена 25% в полза 
на община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в описаните поземлени 
имоти с пазарен еквивалент в размер на 1 187 200,00 (един милион сто 
осемдесет и седем хиляди и двеста) лв. без включен ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 47 488,00 (четиридесет и седем хиляди четиристотин 
осемдесет и осем) лв., без включен ДДС. 

За имотите са съставени Акт за частна общинска собственост № 
8251/24.03.2015 г., Акт за поправка № 1/21.09.2017 г. и Акт за частна 
общинска собственост № 9858/15.05.2018 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко 

от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. кандидатът имат оборот за последните  5 (пет) приключили 

финансови години – не по-малко от 10 000 000,00 лв. (десет милиона); 
Данните за оборота могат да обхващат най-много последните пет 
приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът 
е създаден или е започнал дейността си. Посоченото условие, може да се 
докаже от кандидата и/или чрез лицата, които представляват кандидата.   



1.7. кандидатът има печалба след данъчно облагане, за последните 3 
(три) приключили финансови години - не по-малко от 1 000 000,00 (един 
милион) лв. Данните за печалбата могат да обхващат най-много последните 
три приключили финансови години в зависимост от датата, на която 
кандидатът е създаден или е започнал дейността си. Посоченото условие, 
може да се докаже от кандидата и/или чрез лицата, които представляват 
кандидата.   

2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 

задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 



2.13. счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, заверени 
съгласно Закона за счетоводството, за последните 5 (пет) години – 2017 г., 
2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г., заверени вярност от кандидата; 

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 118 720 лв., 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.15.  платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.17. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – процент обезщетение за община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлени имоти с идентификатори 10135.2559.270 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.двеста и 
седемдесет) и 10135.2559.271 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин петдесет и девет.двеста седемдесет и едно) – през един кръгъл 
процент, но не по-малко от 25% – теглови коефициент – 55 точки; 

К2 – оборот на кандидата и/или лицата, представляващи кандидата, за 
последните 5 /пет/ приключили финансови години – не по-малко от 10 000 
000,00 лв. – теглови коефициент – 15 точки; 

К3 – печалба след данъчно облагане на кандидата и/или на лицата, 
представляващи кандидата, за последните 3 (три) приключили финансови 
години – не по-малко от 1 000 000,00 лв. – теглови коефициент – 20 точки;  

К4 – срок в месеци за предоставяне на обезщетението за община Варна 
от РЗП на бъдещото застрояване в поземлени имоти с идентификатори 
10135.2559.270 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и девет.двеста и седемдесет) и 10135.2559.271 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.двеста седемдесет и 
едно) с готови обекти, собственост на кандидата не по-дълъг от 6 (шест) 
месеца, считано от датата на подписване на договора – теглови коефициент 
– 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 



К = К1 + К2 + К3 + К4 
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 55  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за 

Община Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 

Варна. 
К2 = (ОБ участник / ОБ макс) х 15 
ОБ участник – оборот на кандидата и/или лицата, представляващи 

кандидата, за последните 5 (пет) приключили финансови години.; 
ОБ макс – максимален оборот на кандидата и/или лицата, 

представляващи кандидата, за последните 5 (пет) приключили финансови 
години.; 

К3 = (ПДО участник / ПДО макс) х 20 
ПДО участник – печалба след данъчно облагане на кандидата и/или 

лицата, представляващи кандидата, за последните 3 (три) приключили 
финансови години; 

ПДО макс – максимална печалба след данъчно облагане на кандидата 
и/или лицата, представляващи кандидата, за последните 3 (три) приключили 
финансови години; 

К4 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ участник – предложен от участника срок за предоставяне на 

обезщетението за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имоти с идентификатори 10135.2559.270 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.двеста и седемдесет)  
и 10135.2559.271 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и девет.двеста седемдесет и едно) с готови обекти, собственост на 
кандидата; 

СИ мин – минимален срок за предоставяне на обезщетението за 
Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в поземлени имоти с 
идентификатори 10135.2559.270 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и девет.двеста и седемдесет) и 10135.2559.271 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
девет.двеста седемдесет и едно) с готови обекти, собственост на кандидата. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 
процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имоти с идентификатори 10135.2559.270 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.двеста и седемдесет) 
и 10135.2559.271 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и девет.двеста седемдесет и едно) следва да бъде заплатен с вече 
изградени обекти – жилища, на територията на гр. Варна, които са 



собственост на спечелилия конкурса и отговарят на следните задължителни 
изисквания:  

4.1. въведени в експлоатация с разрешение за ползване, издадено в 
срок не по-голям от 5 (пет) години от датата на прехвърлянето им в 
собственост на община Варна; 

4.2. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на 
ремонти и довършителни строително монтажни работи;  

4.3. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв.м и не по-
голяма от 100 (сто) кв.м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за предоставяне на обезщетението за Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлени имоти с идентификатори 10135.2559.270 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.двеста и 
седемдесет) и 10135.2559.271 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин петдесет и девет.двеста седемдесет и едно), която се превежда в 
приход на бюджета на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на Община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, 
от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява 
от представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при община Варна. 

 
 

 

873-2. 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. № РД22008105ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Младост", ж.к. „Възраждане“ IV м.р., представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.3511.560 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и единадесет.петстотин и шестдесет)  с площ 6 645 (шест 
хиляди шестстотин четиридесет и пет) кв. м, предмет на Акт за частна 
общинска собственост АОС № 5225/13.10.2008 г., в размер на 2 626 740,00 
(два милиона шестстотин двадесет и шест хиляди седемстотин и 
четиридесет) лв. без включен ДДС и 16% обезщетение за Община Варна от 
разгънатата застроена площ на бъдещото застрояване в гореописания 
поземлен имот.  

873-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008105ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.560 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.петстотин и шестдесет)  с площ 6 645 (шест хиляди шестстотин 
четиридесет и пет) кв. м, находящ се град Варна, район „Младост", ж.к. 
„Възраждане" IV м.р., при начална конкурсна цена 16% в полза на община 
Варна от РЗП на бъдещото застрояване в описания поземлен имот с пазарен 
еквивалент в размер на 2 626 740,00 (два милиона шестстотин двадесет и 
шест хиляди седемстотин и четиридесет) лв. без включен ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 164 171,25 (сто шестдесет и четири хиляди сто 
седемдесет и един лева и двадесет и пет стотинки) лв., без включен ДДС. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АОС № 
5225/13.10.2008 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 



1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите /НАП/; 

1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 
строителството не по-малко от 5 (пет) години; 

1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател; 

1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите;   
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 

задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 



2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името 
на кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 262 674,00 лв. 
(двеста шестдесет и две хиляди шестстотин седемдесет и четири), платими 
по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.560 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.петстотин и 
шестдесет)  – през един кръгъл процент, но не по-малко от 16% – теглови 
коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) 
– теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.560 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.петстотин и шестдесет), не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) 
месеца, считано от датата на подписване на договора – теглови коефициент 
– 10 точки.  



Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за 

община Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 

Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в 

сферата на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение 

на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 

брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.3511.560 следва да бъде заплатен с 
изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в поземления имот, които 
отговарят на следните задължителни изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на 
ремонти и довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.560 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.петстотин и шестдесет), която се превежда в приход на бюджета 
на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 



5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на АОС № 5225/13.10.2008 г., след изтичане 
на срока, предложен от кандидата или в случай на невъвеждане в 
експлоатация на обекта, стават общинска собственост, а договорът се счита 
за прекратен по вина на спечелилия публично оповестения конкурс 
участник,  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, 
от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява 
от представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при община Варна. 

 
 
 
 
874-2. 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. № РД22008095ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Младост", ж.к. „Възраждане“ II м.р., 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 (две хиляди сто осемдесет и пет) кв.м, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 9333/14.12.2016 г., в размер на 751 120,00 
(седемстотин петдесет и една хиляди сто и двадесет) лв. без включен ДДС и 
19% обезщетение за Община Варна от разгънатата застроена площ на 
бъдещото застрояване в гореописания поземлен имот.  

874-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 



предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008095ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, 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 (две хиляди сто 
осемдесет и пет) кв. м, находящ се град Варна, район „Младост", ж.к. 
„Възраждане" II м.р., при начална конкурсна цена 19% в полза на община 
Варна от РЗП на бъдещото застрояване в описания поземлен имот с пазарен 
еквивалент в размер на 751 120,00 (седемстотин петдесет и една хиляди сто 
и двадесет) лв. без включен ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 39 532,63 (тридесет и девет хиляди петстотин 
тридесет и два лева и шестдесет и три стотинки) лв., без включен ДДС. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АОС № 
9333/ 14.12.2016 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите;   
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 

задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името 
на кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 75 112,00 
(седемдесет и пет хиляди сто и дванадесет) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 



* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 
оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1516 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда 
петстотин и шестнадесет) – през един кръгъл процент, но не по-малко от 
19% – теглови коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) 
– теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.1516 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.хиляда петстотин и шестнадесет), не по-дълъг от 36 (тридесет и 
шест) месеца, считано от датата на подписване на договора – теглови 
коефициент – 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за 

община Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 

Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в 

сферата на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение 

на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 



На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 
процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.3511.1516 следва да бъде заплатен 
с изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в поземления имот, 
които отговарят на следните задължителни изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на 
ремонти и довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.1516 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.хиляда петстотин и шестнадесет), която се превежда в приход на 
бюджета на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на АОС №9333/14.12.2016 г., след изтичане 
на срока, предложен от кандидата или в случай на невъвеждане в 
експлоатация на обекта, стават общинска собственост, а договорът се счита 
за прекратен по вина на спечелилия публично оповестения конкурс 
участник. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, 
от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява 
от представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при община Варна. 



875-2. 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. № РД22008108ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Младост", ж.к. „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 
3 327 (три хиляди триста двадесет и седем) кв. м, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 10026/12.12.2018 г., в размер на 1 097 310,00 (един 
милион и деветдесет и седем хиляди триста и десет) лв. без включен ДДС и 
18% обезщетение за община Варна от разгънатата застроена площ на 
бъдещото застрояване в гореописания поземлен имот. 

875-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008108ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, 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 3 327 (три хиляди 
триста двадесет и седем) кв. м, находящ се град Варна, район „Младост", 
ж.к. „Възраждане" I м.р., при начална конкурсна цена 18% в полза на 
община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в описания поземлен имот с 
пазарен еквивалент в размер на 1 097 310,00 (един милион и деветдесет и 
седем хиляди триста и десет) лв. без включен ДДС. 
 Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 60 961,67 (шестдесет хиляди деветстотин шестдесет 
и един лева шестдесет и седем стотинки) лв., без включен ДДС. 
 За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
10026/12.12.2018 г. 
 Сделката се облага с ДДС.  
 Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

 1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 



 1.1. нямат задължения към Община Варна; 
 1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите /НАП/; 
 1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 
строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
 1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател; 
 1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
 1.6. представят удостоверение от Централния професионален 
регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите;   
 2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 
 2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
 2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – 
оригинал; 
 2.3. за юридическите лица и едноличните 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 
конкурсните условия; 
 2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
 2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 
предоставена във връзка с участието в конкурса; 
 2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
 2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-
осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
 2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 
смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
 2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 
 2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 



 2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 
 2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името 
на кандидата; 
 2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   
 2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 109 731,00 (сто 
и девет хиляди седемстотин тридесет и един) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 
 2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 
 2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 
 2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
 * Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 
оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 
 * Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  
 3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 
 К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1529 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда 
петстотин двадесет и девет) – през един кръгъл процент, но не по-малко от 
18% – теглови коефициент – 70 точки; 
 К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) 
– теглови коефициент – до 20 точки; 
 К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.1529 (не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от 
датата на подписване на договора – теглови коефициент – 10 точки.  



Формула за оценка на предложенията: 
 К = К1 + К2 + К3  
 където: 
 К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
 Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за 
община Варна; 
 Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 
Варна. 
 К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
 ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в 
сферата на строителството на територията на община Варна; 
 ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 
на строителството на територията на община Варна. 
 К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
 СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 
строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
 СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение 
на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
 На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
 4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 
процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.3511.1529 следва да бъде заплатен 
с изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в поземления имот, 
които отговарят на следните задължителни изисквания:  
 4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на 
ремонти и довършителни строително монтажни работи;  
 4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 кв.м и не по-голяма от 
100 кв.м. 
 5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 
 5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.1529 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.хиляда петстотин двадесет и девет), която се превежда в приход 
на бюджета на Община Варна; 
 5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 



 5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения; 
 5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на АОС № 10026/12.12.2018 г., след 
изтичане на срока, предложен от кандидата или в случай на невъвеждане в 
експлоатация на обекта, стават общинска собственост, а договорът се счита 
за прекратен по вина на спечелилия публично оповестения конкурс 
участник. 
 Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, 
от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява 
от представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при община Варна. 
 

 

 

 

876-2. 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. № РД22008093ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Младост“ II м.р., представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3512.270 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
дванадесет.двеста и седемдесет) с площ 1 294 кв. м, предмет на Акт за частна 
общинска собственост №5639/14.04.2009 г., в размер на 675 000,00 лв. без 
включен ДДС.  

876-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008093ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 



продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Младост“ II м.р., 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3512.270 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и дванадесет.двеста и 
седемдесет) с площ 1 294 (хиляда двеста деветдесет и четири) кв. м, предмет 
на Акт за частна общинска собственост № 5639/14.04.2009 г., при начална 
конкурсна цена в размер на 675 000,00 (шестстотин седемдесет и пет 
хиляди) лв. без включен ДДС.  

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко 

от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 



2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-
осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 

2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 
смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 

2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 67 500,00 
(шестдесет и седем хиляди и петстотин) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 
10135.3512.270 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
дванадесет.двеста и седемдесет),  но не по-малко от 675 000,00 (шестстотин 
седемдесет и пет хиляди) лв. без ДДС – теглови коефициент – 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията 
на община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – до 
20 точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови 
коефициент – до 20 точки; 



К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след 
влизане в сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на 
спечелил публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 
(тридесет) дни, считано от датата на влизане в сила на заповедта) – теглови 
коефициент – 5 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра 

търговска репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата 

при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община 
Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на 
достигнатата при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета 
на община Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс 
участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи 
неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

 
 
 
 
 



877-2. 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. № РД22008089ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Младост", бул. „Сливница“ № 201, представляващ поземлен имот 
с идентификатор 10135.3513.1780 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и тринадесет.хиляда седемстотин и осемдесет) с площ 2 
771 (две хиляди седемстотин седемдесет и едно) кв.м, предмет на Акт за 
частна общинска собственост АОС № 10747/11.03.2022 г., в размер на 1 200 
000,00 (един милион и двеста хиляди) лв. без включен ДДС и 14% 
обезщетение за Община Варна от разгънатата застроена площ на бъдещото 
застрояване в гореописания поземлен имот.  
 877-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008089ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.1780 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.хиляда седемстотин и осемдесет) с площ 2 771 (две хиляди 
седемстотин седемдесет и едно) кв. м, находящ се град Варна, район 
„Младост", бул. „Сливница" № 201, при начална конкурсна цена 14% в 
полза на Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в описания 
поземлен имот с пазарен еквивалент в размер на 1 200 000,00 (един милион 
и двеста хиляди) лв. без включен ДДС. 

 Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 85 714,29 (осемдесет и пет хиляди седемстотин и 
четиринадесет лева двадесет и девет стотинки) лв., без включен ДДС. 

 За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АОС № 
10747/11.03.2022 г. 

 Сделката се облага с ДДС.  
 Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

 1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 



 1.1. нямат задължения към Община Варна; 
 1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
 1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
 1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
 1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
 1.6. представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите;   
 2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

следните документи:  
 2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 

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

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
 2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
 2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
 2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
 2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 

задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

 2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 



 2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

 2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името 
на кандидата; 

 2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 120 000,00 (сто 
и двадесет хиляди) лв., платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна 
(оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 

застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.1780 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда 
седемстотин и осемдесет) – през един кръгъл процент, но не по-малко от 
14% – теглови коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) 
– теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.1780 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.хиляда седемстотин и осемдесет), не по-дълъг от 36 (тридесет и 



шест) месеца, считано от датата на подписване на договора – теглови 
коефициент – 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за община 

Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 

Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в 

сферата на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 

строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 

точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.3513.1780 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда седемстотин и 
осемдесет) следва да бъде заплатен с изградени обекти – жилища, в 
сградата, изградена в поземления имот, които отговарят на следните 
задължителни изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на ремонти 
и довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.1780 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.хиляда седемстотин и осемдесет), която се превежда в приход на 
бюджета на Община Варна; 



5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на АОС № 10747/11.03.2022 г., след 
изтичане на срока, предложен от кандидата или в случай на невъвеждане в 
експлоатация на обекта, стават общинска собственост, а договорът се счита 
за прекратен по вина на спечелилия публично оповестения конкурс 
участник. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, 
от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява 
от представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при община Варна. 

 
 
 
 
878-2. 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. № РД22008101ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Младост“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.2056 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.две хиляди петдесет и шест) с площ 1 279 (хиляда двеста 
седемдесет и девет) кв. м, предмет на Акт за частна общинска собственост 
АОС № 10783/11.04.2022 г., в размер на 388 400,00 (триста осемдесет и осем 
хиляди и четиристотин) лв. без включен ДДС и 20% обезщетение за Община 
Варна от разгънатата застроена площ на бъдещото застрояване в 
гореописания поземлен имот.  



878-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008101ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.2056 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.две хиляди петдесет и шест) с площ 1 279 (хиляда двеста 
седемдесет и девет) кв.м, находящ се град Варна, район „Младост", при 
начална конкурсна цена 20% в полза на Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в описания поземлен имот с пазарен еквивалент в размер на 388 
400,00 (триста осемдесет и осем хиляди и четиристотин) лв. без включен 
ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 19 420,00 (деветнадесет хиляди четиристотин и 
двадесет) лв., без включен ДДС. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АОС № 
10783/11.04.2022 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите;   
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 



съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 

задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името 
на кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 38 840,00 
(тридесет и осем хиляди осемстотин и четиридесет) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 



BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.2056 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.две хиляди 
петдесет и шест) – през един кръгъл процент, но не по-малко от 14% – 
теглови коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) 
– теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.2056 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.две хиляди петдесет и шест), не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) 
месеца, считано от датата на подписване на договора – теглови коефициент 
– 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за 

община Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 

Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в 

сферата на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна. 



К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение 

на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 

брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.3513.2056 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.две хиляди петдесет и 
шест) следва да бъде заплатен с изградени обекти – жилища, в сградата, 
изградена в поземления имот, които отговарят на следните задължителни 
изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на 
ремонти и довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.2056 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.две хиляди петдесет и шест), която се превежда в приход на 
бюджета на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на АОС № 10783/11.04.2022 г., след 
изтичане на срока, предложен от кандидата или в случай на невъвеждане в 
експлоатация на обекта, стават общинска собственост, а договорът се счита 
за прекратен по вина на спечелилия публично оповестения конкурс 
участник. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 



законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, 
от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява 
от представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при община Варна. 

 

 

879-2. 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. № РД22008103ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Младост“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.2057 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.две хиляди петдесет и седем) с площ 1 103 (хиляда сто и три) 
кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост АОС № 
10782/11.04.2022 г., в размер на 335 480,00 (триста тридесет и пет хиляди 
четиристотин и осемдесет) лв. без включен ДДС и 20% обезщетение за 
Община Варна от разгънатата застроена площ на бъдещото застрояване в 
гореописания поземлен имот.   

879-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008103ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.2057 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.две хиляди петдесет и седем) с площ 1 103 (хиляда сто и три) 
кв.м, находящ се град Варна, район „Младост", при начална конкурсна цена 
20% в полза на Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в описания 
поземлен имот с пазарен еквивалент в размер на 335 480,00 (триста тридесет 
и пет хиляди четиристотин и осемдесет) лв. без включен ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 16 774,00 (шестнадесет хиляди седемстотин 
седемдесет и четири) лв., без включен ДДС. 



За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АОС № 
10782/11.04.2022 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите;   
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 



2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името 
на кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 33 548,00 
(тридесет и три хиляди петстотин четиридесет и осем) лв., платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.2057 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.две хиляди 
петдесет и седем) – през един кръгъл процент, но не по-малко от 20% – 
теглови коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 



отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) 
– теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.2057 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.две хиляди петдесет и седем), не по-дълъг от 36 (тридесет и 
шест) месеца, считано от датата на подписване на договора – теглови 
коефициент – 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за 

община Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 

Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в 

сферата на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение 

на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 

брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.3513.2057 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.две хиляди петдесет и 
седем), следва да бъде заплатен с изградени обекти – жилища, в сградата, 
изградена в поземления имот, които отговарят на следните задължителни 
изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на 
ремонти и довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв.м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 



5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20 % от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.2057 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.две хиляди петдесет и седем), която се превежда в приход на 
бюджета на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения; 
5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и приращения, 
включително незавършеното строителство, в имота – частна общинска 
собственост, предмет на Акт за общинска собственост № 10782/11.04.2022 
г., след изтичане на срока, предложен от кандидата или в случай на 
невъвеждане в експлоатация на обекта, стават общинска собственост, а 
договорът се счита за прекратен по вина на спечелилия публично 
оповестения конкурс участник. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, 
от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява 
от представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при община Варна. 

 

 
 
 
 
880-2. 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. № РД22008088ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 



имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Младост“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3516.205 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
шестнадесет.двеста и пет) с площ 1 079 (хиляда седемдесет и девет) кв.м, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 10742/11.03.2022 г., в 
размер на 792 280,00 (седемстотин деветдесет и две хиляди двеста и 
осемдесет) лв. без включен ДДС и 20% обезщетение за Община Варна от 
разгънатата застроена площ на бъдещото застрояване в гореописания 
поземлен имот.  
 880-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008088ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3516.205 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
шестнадесет.двеста и пет) с площ 1 079 (хиляда седемдесет и девет) кв.м, 
находящ се град Варна, район „Младост“, при начална конкурсна цена 20% 
в полза на Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в описания 
поземлен имот с пазарен еквивалент в размер на 792 280,00 (седемстотин 
деветдесет и две хиляди двеста и осемдесет) лв. без включен ДДС. 
 Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 39 614,00 (тридесет и девет хиляди шестстотин и 
четиринадесет) лв., без включен ДДС. 
 За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
10742/11.03.2022 г. 
 Сделката се облага с ДДС.  
 Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

 1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 
 1.1. нямат задължения към Община Варна; 
 1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите /НАП/; 
 1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 
строителството не по-малко от 5 (пет) години; 



 1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател; 
 1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
 1.6. представят удостоверение от Централния професионален 
регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите;   
 2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи:  
 2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 

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

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 
конкурсните условия; 
 2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
 2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 
предоставена във връзка с участието в конкурса; 
 2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
 2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-
осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
 2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 
смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
 2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 
 2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 
 2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 
 2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името 
на кандидата; 



 2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 79 228,00 
(седемдесет и девет хиляди двеста двадесет и осем) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
 * Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 
оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 
 * Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  
 3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3516.205 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.двеста и пет) – през 
един кръгъл процент, но не по-малко от 20% – теглови коефициент – 70 
точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) 
– теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.3516.205 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
шестнадесет.двеста и пет), не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца, 
считано от датата на подписване на договора – теглови коефициент – 10 
точки.  
Формула за оценка на предложенията: 

К = К1 + К2 + К3  
където: 



К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за 

община Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 

Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в 

сферата на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение 

на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 
точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
 4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 
процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.3516.205 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.двеста и пет) следва да бъде 
заплатен с изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в поземления 
имот, които отговарят на следните задължителни изисквания:  
 4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на 
ремонти и довършителни строително монтажни работи;  
 4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 
 5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 
 5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 10135.3516.205 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.двеста 
и пет), която се превежда в приход на бюджета на Община Варна; 
 5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 
 5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения; 



 5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на Акт за общинска собственост 
№10742/11.03.2022 г., след изтичане на срока, предложен от кандидата или 
в случай на невъвеждане в експлоатация на обекта, стават общинска 
собственост, а договорът се счита за прекратен по вина на спечелилия 
публично оповестения конкурс участник.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, 
от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява 
от представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при община Варна. 

 

 
 
 
 
881-2. 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. № РД22008100ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в град 
Варна, район „Младост“:   

- ул. „Черешово топче“ № 12, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.59 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.петдесет и девет) с площ 253 (двеста петдесет и 
три) кв. м, предмет на Акт за общинска собственост № 5597/01.04.2009 г. 

- ул. „Черешово топче“ № 14, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.62 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.шестдесет и две) с площ 227 (двеста двадесет и 
седем) кв. м, предмет на Акт за общинска собственост № 5598/01.04.2009 г. 

- ул. „Черешово топче“ № 16, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.63 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.шестдесет и три) с площ 497 (четиристотин 
деветдесет и седем) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 
8606/17.08.2015 г.  



- ул. „Капитан Райчо“ № 127А, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.57 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.петдесет и седем) с площ 155 (сто петдесет и пет) 
кв. м, предмет на Акт за общинска собственост № 5600/24.04.2009 г. 

- ул. „Капитан Райчо“ № 127, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.58 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.петдесет и осем) с площ 100 (сто) кв. м, предмет 
на Акт за общинска собственост № 9477/20.06.2017 г., в размер на 768 000,00 
(седемстотин шестдесет и осем хиляди) лв. без включен ДДС и 18% 
обезщетение за Община Варна от разгънатата застроена площ на бъдещото 
застрояване в гореописания поземлен имот.  

881-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008100ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижими имоти - частна 
общинска собственост, находящи се град Варна, район „Младост":  

- ул. „Черешово топче“ №12, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.59 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.петдесет и девет) с площ 253 (двеста петдесет и 
три) кв. м, предмет на Акт за общинска собственост № 5597/01.04.2009 г. 

- ул. „Черешово топче“ №14, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.62 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.шестдесет и две) с площ 227 (двеста двадесет и 
седем) кв. м, предмет на Акт за общинска собственост № 5598/01.04.2009 г. 

- ул. „Черешово топче“ № 16, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.63 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.шестдесет и три) с площ 497 (четиристотин 
деветдесет и седем) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 
8606/17.08.2015 г.  

- ул. „Капитан Райчо“ № 127А, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.57 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.петдесет и седем) с площ 155 (сто петдесет и пет) 
кв. м, предмет на Акт за общинска собственост № 5600/24.04.2009 г. 

- ул. „Капитан Райчо“ №127, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.58 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.петдесет и осем) с площ 100 (сто) кв. м, предмет 
на Акт за общинска собственост № 9477/20.06.2017 г., при начална 
конкурсна цена 18% в полза на Община Варна от РЗП на бъдещото 



застрояване в описания поземлен имот с пазарен еквивалент в размер на 768 
000,00 (седемстотин шестдесет и осем хиляди) лв. без включен ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 42 666,67 (четиридесет и две хиляди шестстотин 
шестдесет и шест лева шестдесет и седем стотинки) лв., без включен ДДС. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите;   
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 



2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-
осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 

2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 
смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 

2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името 
на кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 76 800,00 
(седемдесет и шест хиляди и осемстотин) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлени имоти с идентификатори 10135.3517.57 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.петдесет и 



седем), 10135.3517.58 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.петдесет и осем), 10135.3517.59 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.петдесет и девет), 
10135.3517.62 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.шестдесет и две) и 10135.3517.63 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.шестдесет и три) – през един 
кръгъл процент, но не по-малко от 18% – теглови коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) 
– теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в горепосочените поземлени имоти (не 
по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписване 
на договора – теглови коефициент – 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за 

община Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 

Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в 

сферата на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение 

на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 

брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетението за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване 
в поземлени имоти с идентификатори 10135.3517.57 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.петдесет и седем), 
10135.3517.58 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.петдесет и осем), 10135.3517.59 (десет хиляди сто тридесет и 



пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.петдесет и девет), 10135.3517.62 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.шестдесет и две) и 10135.3517.63 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.шестдесет и три)  следва да бъде 
заплатен с изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в поземлените 
имоти, които отговарят на следните задължителни изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на 
ремонти и довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлени имоти с идентификатори 
10135.3517.57 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.петдесет и седем), 10135.3517.58 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.петдесет и осем), 10135.3517.59 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.петдесет и девет), 10135.3517.62 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.шестдесет и две) и 10135.3517.63 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.шестдесет и три), която се превежда в приход на бюджета на 
Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имотите – частна 
общинска собственост, след изтичане на срока, предложен от кандидата или 
в случай на невъвеждане в експлоатация на обекта, стават общинска 
собственост, а договорът се счита за прекратен по вина на спечелилия 
публично оповестения конкурс участник.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 



извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, 
от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява 
от представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при община Варна. 

 
 
 
 
 
882-2. 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. № РД22008098ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Одесос", бул. „Владислав Варненчик“, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.1501.1378 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда петстотин и едно.хиляда триста седемдесет и осем) с площ 3 050 
(три хиляди и петдесет) кв. м, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 10781/11.04.2022 г., в размер на 1 982 650,00  (един милион 
деветстотин осемдесет и две хиляди шестстотин и петдесет) лв. без включен 
ДДС и 20% обезщетение за Община Варна от разгънатата застроена площ 
на бъдещото застрояване в гореописания поземлен имот.  

882-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008098ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.1501.1378 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
едно.хиляда триста седемдесет и осем) с площ 3 050 (три хиляди и петдесет) 
кв.м, находящ се град Варна, район „Одесос", бул. „Владислав Варненчик“, 
при начална конкурсна цена 20% в полза на Община Варна от РЗП на 
бъдещото застрояване в описания поземлен имот с пазарен еквивалент в 
размер на 1 982 650,00 (един милион деветстотин осемдесет и две хиляди 
шестстотин и петдесет) лв. без включен ДДС.  

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 99 135,50 (деветдесет и девет хиляди сто тридесет и 
пет лева и петдесет стотинки) лв., без включен ДДС. 



За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
10781/11.04.2022 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите;   
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 



2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името 
на кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 198 265,00 (сто 
деветдесет и осем хиляди двеста шестдесет и пет) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.1501.1378 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и едно.хиляда триста 
седемдесет и осем) – през един кръгъл процент, но не по-малко от 20% – 
теглови коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 



отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) 
– теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.1501.1378 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
едно.хиляда триста седемдесет и осем), не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) 
месеца, считано от датата на подписване на договора – теглови коефициент 
– 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за 

община Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 

Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в 

сферата на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение 

на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 

брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетението за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване 
в поземлени имот с идентификатор 10135.1501.1378 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда петстотин и едно.хиляда триста седемдесет и осем) 
следва да бъде заплатен с изградени обекти – жилища, в сградата, изградена 
в поземления имот, които отговарят на следните задължителни изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на 
ремонти и довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 



5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 
10135.1501.1378 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
едно.хиляда триста седемдесет и осем), която се превежда в приход на 
бюджета на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на Акт за общинска собственост № 
10781/11.04.2022 г., след изтичане на срока, предложен от кандидата или в 
случай на невъвеждане в експлоатация на обекта, стават общинска 
собственост, а договорът се счита за прекратен по вина на спечелилия 
публично оповестения конкурс участник.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, 
от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява 
от представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при община Варна. 

 

 

 

883-2. 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. № РД22008097ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Владислав Варненчик“, ПЗ „Планова“, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.73.582 (десет хиляди сто тридесет и 



пет.седемдесет и три.петстотин осемдесет и две) с площ 2 728 (две хиляди 
седемстотин двадесет и осем) кв.м, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 8623/12.08.2015 г., в размер на 436 430,00 (четиристотин 
тридесет и шест хиляди четиристотин и тридесет) лв., без включен ДДС.  

883-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008097ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Владислав 
Варненчик“, ПЗ „Планова“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.73.582 (десет хиляди сто тридесет и пет.седемдесет и три.петстотин 
осемдесет и две) с площ 2 728 (две хиляди седемстотин двадесет и осем) 
кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 8623/12.08.2015 г., 
при начална конкурсна цена в размер в размер на 436 430,00 (четиристотин 
тридесет и шест хиляди четиристотин и тридесет) лв. без включен ДДС.   

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко 

от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – 
оригинал; 



2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 

задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 43 643,00 
(четиридесет и три хиляди шестстотин четиридесет и три) лв., платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 



* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 10135.73.582 
(десет хиляди сто тридесет и пет.седемдесет и три.петстотин осемдесет и 
две),  но не по-малко от 436 430,00 (четиристотин тридесет и шест хиляди 
четиристотин и тридесет) лв. без ДДС – теглови коефициент – 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията 
на община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – до 
20 точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови 
коефициент – до 20 точки;  

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след 
влизане в сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на 
спечелил публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 
(тридесет) дни, считано от датата на влизане в сила на заповедта) – теглови 
коефициент – 5 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра 

търговска репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата 

при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община 
Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на 
достигнатата при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета 
на община Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс 
участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи 
неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
заплащане; 



5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

 
 
 
 

 
884-2. 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. № РД22008091ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Приморски“, ул. „Студентска“, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.2555.2626 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и пет.две хиляди шестстотин двадесет и шест) с 
площ 1 125 (хиляда сто двадесет и пет) кв. м, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 8140/10.02.2015 г., в размер на 1 156 310,00 (един 
милион сто петдесет и шест хиляди триста и десет) лв. без включен ДДС и 
20% обезщетение за Община Варна от разгънатата застроена площ на 
бъдещото застрояване в гореописания поземлен имот. 

884-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008091ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2555.2626 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и пет.две хиляди шестстотин двадесет и шест)  с площ 2 125 
(хиляда сто двадесет и пет) кв.м, находящ се град Варна, район 
„Приморски“, ул. „Студентска“, при начална конкурсна цена 20% в полза на 
Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в описания поземлен имот 



с пазарен еквивалент в размер на 423 600,00 (четиристотин двадесет и три 
хиляди и шестстотин) лв. без включен ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 21 180,00 (двадесет и една хиляди сто и осемдесет) 
лв., без включен ДДС. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
8140/10.02.2015 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите.   
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 



2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 

2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-
осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 

2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 
смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 

2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името 
на кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 42 360,00 
(четиридесет и две хиляди триста и шестдесет) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 



К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.2555.2626 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.две хиляди 
шестстотин двадесет и шест)  – през един кръгъл процент, но не по-малко 
от 20% – теглови коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) 
– теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.2555.2626 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и пет.две хиляди шестстотин двадесет и шест), не по-дълъг от 36 
(тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписване на договора – 
теглови коефициент – 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за 

община Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 

Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в 

сферата на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение 

на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 

брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.2555.2626 следва да бъде заплатен 
с изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в поземления имот, 
които отговарят на следните задължителни изисквания:  



4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на 
ремонти и довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 
10135.2555.2626 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и пет.две хиляди шестстотин двадесет и шест), която се превежда 
в приход на бюджета на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на Акт за общинска собственост № 
8140/10.02.2015 г., след изтичане на срока, предложен от кандидата или в 
случай на невъвеждане в експлоатация на обекта, стават общинска 
собственост, а договорът се счита за прекратен по вина на спечелилия 
публично оповестения конкурс участник.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, 
от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява 
от представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при община Варна. 

 
 
 
 
885-2. 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. № РД22008092ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в град 
Варна, район „Приморски“, както следва:  

- ул. „Подвис“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2554.534 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и четири.петстотин тридесет и четири) с площ 935 (деветстотин 
тридесет и пет) кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
10779/11.04.2022 г.  

- ул. „Подвис“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2554.507 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и четири.петстотин и седем) с площ 319 (триста и деветнадесет) 
кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост  № 10780/11.04.2022 
г., в размер на 630 000,00 (шестстотин и тридесет хиляди) лв. без включен 
ДДС.  

885-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008092ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижими имоти - частна 
общинска собственост, находящи се в град Варна, район „Приморски“:  

- ул. „Подвис“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2554.534 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и четири.петстотин тридесет и четири) с площ 935 (деветстотин 
тридесет и пет)  кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
10779/11.04.2022 г.  

- ул. „Подвис“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2554.507 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и четири.петстотин и седем) с площ 319 (триста и деветнадесет) 
кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост  № 10780/11.04.2022 
г., при начална конкурсна цена в размер на 630 000,00 (шестстотин и 
тридесет хиляди) лв. без включен ДДС. 

За имотите са съставени Акт за частна общинска собственост №1 
0779/11.04.2022 г. и Акт за частна общинска собственост № 
10780/11.04.2022 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 



КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко 

от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 

задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 



юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 63 000,00 
(шестдесет и три хиляди) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 
10135.2554.534 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и четири.петстотин тридесет и четири) и поземлен имот с 
идентификатор 10135.2554.507,  но не по-малко от 630 000,00 (шестстотин 
и тридесет хиляди) лв. без ДДС – теглови коефициент – 75 точки;  

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията 
на община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – до 
20 точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови 
коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след 
влизане в сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на 
спечелил публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 
(тридесет) дни, считано от датата на влизане в сила на заповедта) – теглови 
коефициент – 5 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 



Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра 

търговска репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата 

при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община 
Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на 
достигнатата при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета 
на община Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс 
участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи 
неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

 
 
 
 
 
886-2. 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. № РД22008090ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Аспарухово“, ЮПЗ, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5501.249 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 



петстотин и едно.двеста четиридесет и девет) с площ 33 336 (тридесет и три 
хиляди триста тридесет и шест) кв. м, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 7106/12.10.2012 г., в размер на 2 628 900,00 (два милиона 
шестстотин двадесет и осем и деветстотин) лв. без включен ДДС.  

886-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008090ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, ЮПЗ, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5501.249 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и едно.двеста четиридесет 
и девет) с площ 33 336 (тридесет и три хиляди триста тридесет и шест) кв. 
м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 7106/12.10.2012 г., при 
начална конкурсна цена в размер на 2 628 900,00 (два милиона шестстотин 
двадесет и осем хиляди и деветстотин) лв. без включен ДДС.  

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко 

от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) – 
оригинал; 



2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 

задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 262 890,00 
(двеста шестдесет и две хиляди осемстотин и деветдесет) лв., платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 



* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 
10135.5501.249 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
едно.двеста четиридесет и девет),  но не по-малко от при начална конкурсна 
цена 2 628 900,00 (два милиона шестстотин двадесет и осем хиляди и 
деветстотин) лв. без ДДС – теглови коефициент – 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията 
на община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – до 
20 точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови 
коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след 
влизане в сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на 
спечелил публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 
(тридесет) дни, считано от датата на влизане в сила на заповедта) – теглови 
коефициент – 5 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра 

търговска репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата 

при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община 
Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на 
достигнатата при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета 
на община Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс 
участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи 
неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 



достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 
 
 
 
 

887-2. 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. № РД22008096ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Аспарухово“, ЮПЗ, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5501.254 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и едно.двеста петдесет и четири) с площ 33 998 (тридесет и три 
хиляди деветстотин деветдесет и осем) кв. м, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 8504/02.06.2015 г ., в размер на 2 688 200,00 (два 
милиона шестстотин осемдесет и осем хиляди и двеста) лв. без включен 
ДДС.  

887-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008096ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, ЮПЗ, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5501.254 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и едно.двеста петдесет и 
четири) с площ 33 998 (тридесет и три хиляди деветстотин деветдесет и 
осем) кв. м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
8504/02.06.2015 г ., при начална конкурсна цена в размер на 2 688 200,00 



(два милиона шестстотин осемдесет и осем хиляди и двеста) лв. без включен 
ДДС.  

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко 

от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 



2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 268 820,00 
(двеста шестдесет и осем хиляди осемстотин и двадесет) лв., платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 
10135.5501.254 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
едно.двеста петдесет и четири),  но не по-малко от при начална конкурсна 
цена 2 688 200,00 (два милиона шестстотин осемдесет и осем хиляди и 
двеста) лв. без ДДС – теглови коефициент – 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията 
на община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – до 
20 точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови 
коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след 
влизане в сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на 
спечелил публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 



(тридесет) дни, считано от датата на влизане в сила на заповедта) – теглови 
коефициент – 5 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра 

търговска репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата 

при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община 
Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на 
достигнатата при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета 
на община Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс 
участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи 
неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Има ли колеги, които не са успели, извинявам се. 

 
За протокола: Ивайло Митковски – „против“, Николай Капитанов – 

„против“. 
 



Общи резултати от проведеното гласуване: за – 27; против – 13; 
въздържали се – 1; отсъстващи – 10, предложенията се приемат.* 
 

Христо АТАНАСОВ 
Заповядайте, господин Митковски. Да, да. Извинявам се. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Господин председателстващ, колкото и да не съм съгласен с нейните 

тези по принцип, но наистина нямате право да им отнемате думата. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не съм отнел на никого думата. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Добре. Не сте я дал. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Така. Не ми казвайте какво вдигат ръка и кой вдига ръка. И какво като 

присъствате там? 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Моля Ви се, господин Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не влизайте в диалогов режим с мен. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Господин Атанасов, наистина и колегите са … 
 
Христо АТАНАСОВ 
Винаги съм давал думата и давах думата. Затова … може ли? 
 
От залата 
/н.р./ 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Дайте им думата. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Няма хватка. Така. Сега. 
 
От залата 
/н.р./ 



 
Христо АТАНАСОВ 
Ако, ако, ако. Затова ли става въпрос? Заповядайте да си седнете на 

мястото. Така. Седнете си на мястото. Ако си седнат на мястото сигурно ще 
можем да говорим, но не сядат. Не, спрете. Ще Ви отстраня и Вас от залата. 
Ще Ви заповядам. Така. Да. Не Ви ли харесва? Тъпча и обществения 
интерес. 

 
От залата 
/н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Значи. Господин Митковски, Вие бяхте така добър, но както виждате 

насреща няма никакво разбиране, за да можем да спрем. От едната страна се 
обаждат, от другата се обаждат. Така. Господин Капитанов, заповядайте.  

 
Николай КАПИТАНОВ 
Господин председателстващ, аз не мисля, че е умишлено, но все пак 

бях свидетел как хората искаха да се изкажат и понеже темата все пак е 
очевидно ги касае пряко доколкото разбирам. Това са представители на 
живеещите в района. Аз предлагам всъщност да им дадем правото да се 
изкажат, но след това да прегласуваме на ново точката. Ясно е, че резултатът 
ще бъде същия, но на практика оспорвам гласуването по този начин. Просто, 
защото не е дадено правото на хората да се изкажат, а те го поискаха. 
Благодаря.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Няма как да оспорите в момента гласуването. Значи обявено, дадох ви 

думата никой не оспорва. Вие сега на базата на….на базата на това 
оспорвате гласуването. Добре. 

 
От залата 
/н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Господине, предупреждавам Ви за пореден път да не се обаждате от 

място. Не, не е така. Всеки … Не влизайте в диалогов режим с мен. Ще 
прекъсна заседанието, докато не излезете от залата. Искате ли това да стане? 
Не. Не ми казвайте. Не влизайте, още един път Ви предупреждавам и ще 
прекъсна заседанието, обадите ли се още веднъж, Ви го казвам сериозно. 
Ще прекъсна заседанието.  

Така. Не вдигайте ръка. Има процедура в момента. Така. Процедура 
по оспорване на гласуването. Преди да я подложа на гласуване ще дам 



възможност пак. Има ли някой мнения и съображения? Така. Сега си 
вдигнахте ръката. Заповядайте.  

 
Мария ДИМИТРОВА 
Господин председателстващ, точка едно…. 
 
Христо АТАНАСОВ 
По същество. Да. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Точка 1.7 – ул. „Мадара“ 18 и 20 предлагам да отпадне, защото това 

са имоти до дере. Другото ми предложение за отпадане на точки – точка 12, 
13 и 14. Мотив за 12 – този имот е единственият, който може да остане като 
зелена площ, след като съседния имот от запад бъде превърнат в съдебна 
палата на мястото на зелената площ. Тогава ще остане района без зелена 
площ. Имоти 13 и 14, предвид, находящи се около „Дом Младост“ до 
решаване казуса с „Дом Младост“ да отпаднат. Имот 19 по новата 
номерация. След малко ще кажат мотивите си господата. За мен това трябва 
да е зелена площ. В карето там няма зелени площи. Имот 20, само точка 20 
само имот с накрая 2554.534 предлагам да отпадне, предвид факта, че това 
беше най-голямото игрище на квартала със зелена площ. В момента там 
няма зелени площи, освен между старите блокове. Всичко, което беше 
зелена площ покрай дерето беше дадено като компенсация на строителя на 
балона в сградата на Първа езикова. Беше реституирано и застроено. Там 
няма места къде да паркират и хората. Така че категорично се 
противопоставям да се гласува тази точка. Или предложението ми да 
отпадне точка 1.20, освен и моля ви изрично да гласувате тези ми 
предложения. Да не стане така, както в комисия „Собственост и 
стопанство“. Само искам да ви кажа, че предложението ми за точка 1.20 – 
имота на ул. „Подвис“, първото ми предложение датира да отпадне точката 
от 26.06.2020 г. с № ОС0000380ВН/26.06.2020 г. По програмата за 
управление и разпореждане 2020 г. След това съм внесла предложение на 11 
април. Изчетено е в комисията, както и в за понеделничната комисия също 
внесох отпадане на тази точка. Приложила съм ви и карта на района да 
видите, че мястото е било игрище, най-голямото игрище на квартала. Само 
в района там, на три съседни улички за 30-те години, когато твърдите, че сте 
за развитие на спорта и младежите са ликвидирани над четири игрища, като 
петото успяхме да го спасим – срещу входа на районния кмет. Благодаря Ви. 
Надявам се да спасим това игрище, да бъде възстановено и да има зелена 
площ покрай него, защото ако го продадете. 

 
 
 



Христо АТАНАСОВ 
Колегата след Вас да заповяда, господине заповядайте. И едно 

уточнение, колеги. Ако искате да оспорвате, оспорвайте го веднага, а не да 
минат дебати после оспорваме гласуването. Съгласен съм, че имате това 
право, но ако имате нещо го казвайте веднага. Благодаря. Представете се. 

 
Николай НИКОЛАЕВ 
Николай Николаев, председател на инициативния комитет срещу 

застрояването на имотите в посочени в точки 19 и 20. Представям хората. 
Подписка има. Около 1000 човека подписи има за района заключен между 
улиците „Петлешков“, „Студентска“, ул. „Дружба“ и „Осми приморски 
полк“. Там са и тези два имота и те са единствени, заедно със зелената ни 
градинка, за която се взе решение още 2014 г. от общински съвет за 
обезщетение и все още нищо няма по този въпрос. Казвам това, защото ако 
вие един даже от тези два имота ще последва ново количество автомобили 
отгоре с търсене на места за паркинг. Тези автомобили ще се качват във все 
още зелената градинка от 50 години, когато все още няма действие по 
вашето решение. По решението на общинския съвет от 2014 г. Ние сме 
пренаселени, първо от хора и второ също аз онзи ден казах на комисията вие 
не вземате под внимание това, че град Варна е курортен град. Това е важен 
фактор за места за паркиране. Не само от Виница като слизат колите, ами те 
ще идват и от София и то тази посока запад към изток, нали наши гости. 
Това също не се взема предвид. Ние в момента, имам снимки на телефона 
си, мога да ви ги изпратя на който имейл кажете… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Не, благодаря. Давайте по същество, моля Ви се. 
 
Николай НИКОЛАЕВ 
Съществото е това. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Разбрах Ви.  
 
Николай НИКОЛАЕВ 
….място къде да се паркира. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Добре. 
 
Николай НИКОЛАЕВ 
Изникне ли нова сграда над кота нула…. 
 



Христо АТАНАСОВ 
Няма повече да Ви дам на Вас думата. 
 
Николай НИКОЛАЕВ 
….ние сме писали и това, което искаме да имаме паркинг на два етажа. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Разбрах. 
 
Николай НИКОЛАЕВ 
Кмета Портних преди година обеща…. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Ще Ви прекъсна за една секунда. Може ли за една секунда да Ви 

прекъсна? 
 
Николай НИКОЛАЕВ 
…..това искам да кажа. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Една секунда да Ви прекъсна. Така, 19-та точка отпадна. Защо 

продължаваме за 19-та точка да говорим? Тя отпадна. Вие продължавате 19 
точка да я говорите. Тя отпадна като точка. 

 
Николай НИКОЛАЕВ 
Ние говорим, нашето искане е за двата имота. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Добре, 19-та отпадна. Вие говорите и за двата. 
 
Николай НИКОЛАЕВ 
2019 г., декември…. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Разбрах. Говорите и за двата имота, затова Ви казах, че единия е 

отпаднал. Няма за какво да говорите за него. Така, благодаря Ви. Господина 
зад Вас, заповядайте. Последно на Вас Ви давам думата. 

 
Деян АТАНАСОВ 
Деян Атанасов се казвам, от улица „Студентска“. Само едно 

конкретно предложение. Госпожата, извинявам се, името, който представи 
програмата… 
 



Христо АТАНАСОВ 
Боева. 
 
Деян АТАНАСОВ 
Боева, да. Предложи самата тя, 20-та точка да се гласува отделно. Аз 

само това искам. Да се гласува отделно, да видим кой общински съветник 
за, кой против. 
 

Христо АТАНАСОВ 
И какво като видите? Това, какво обстоятелство е? 
 
Деян АТАНАСОВ 
….ние само това искаме. Ако се гласува отделно дали ще бъде същия 

резултат?  
 

Христо АТАНАСОВ 
Разбира се, защото това излиза отзад и виждате имената на всеки един. 

Така. 
 
Деян АТАНАСОВ 
….искаме тази точка конкретно….. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Разбрах, само че вече сме гласували анблок и това е минало. Имаше 

оспорване по гласуването, затова …. 
 
Деян АТАНАСОВ 
Има ли възможност на ново да се гласува? 

 
Христо АТАНАСОВ 
Не, няма. Така. Аз затова казах….не на точката. Разбрахме се. Така. 

Не, повече няма да Ви дам думата. 
 
От залата. 
/н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Няма да Ви дам думата. Стига.  
 
От залата. 
/н.р./ 
 
 



Христо АТАНАСОВ 
Колеги…колеги, режим на гласуване анблок. От точка 1.4 до точка 22 

включително, като 19-та отпадна и се получи пренареждане на точките да 
го уточня. Само да поясня нещо за хората, които говориха за 19-та. 
Вследствие на това, което говорихме на комисията тази точка отпадна, 
защото там е възможно да бъде изграден паркинг. Затова го говорихме. 
Просто идеята ми беше да се изслушваме и да разберете какво целим с тази 
промяна. Не, не. Няма да Ви давам думата. Правя уточнение, затова, че 
точката отпадна и там това нещо може да се случи.  

Колеги, мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.  
 
869-2. 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. № РД22008106ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Младост“, ул. „Девня“, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3514.429 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и четиринадесет.четиристотин двадесет и девет) с площ 32 083 
(тридесет и две хиляди и осемдесет и три) кв.м, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 6594/20.09.2011 г., в размер на 1 283 300,00 (един 
милион двеста осемдесет и три хиляди и триста) лв. без включен ДДС.  

869-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008106ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Младост“, ул. 
„Девня“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3514.429 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
четиринадесет.четиристотин двадесет и девет) с площ 32 083 (тридесет и две 
хиляди и осемдесет и три) кв.м, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 6594/20.09.2011 г., при начална конкурсна цена в размер на 
1 283 300,00 (един милион двеста осемдесет и три хиляди и триста) лв. без 
включен ДДС.    

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 



КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко 

от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 

към община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – 
оригинал; 

2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 
смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 

2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 



юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 128 330,00 
(един милион двеста осемдесет и три хиляди и триста) лв., платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, 
която се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, 
срещу сумата от 600,00 (шестстотин лева) лв. с включен ДДС, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид 
плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна 
(оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена 
конкурсна документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса 
до датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 
10135.3514.429 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
четиринадесет.четиристотин двадесет и девет), но не по-малко от 1 283 
300,00 (един милион двеста осемдесет и три хиляди и триста) лв. без ДДС 
– теглови коефициент – 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията 
на община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – 
до 20 точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови 
коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след 
влизане в сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на 
спечелил публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 
(тридесет) дни, считано от датата на влизане в сила на заповедта) – 
теглови коефициент – 5 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  



Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра 

търговска репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата 

при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община 
Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс 
участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на 
достигнатата при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на 
Кмета на община Варна за определяне на спечелил публично оповестения 
конкурс участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи 
неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна 
към Агенцията по вписванията; 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

870-2. 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. № РД22008102ВН/14.04.2022 г., Общински съвет 
- Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се 
в град Варна, район „Аспарухово“, С.О. „Зеленика“, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3524 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди 
петстотин двадесет и четири) с площ 1 460 (хиляда четиристотин и 
шестдесет) кв. м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 



10777/11.04.2022 г., в размер на 155 000,00 лв. (сто петдесет и пет хиляди) 
без включен ДДС. 

870-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008102ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се 
извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот 
- частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район 
„Аспарухово“, С.О. „Зеленика“, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5545.3524 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и 
четири) с площ 1 460 (хиляда четиристотин и шестдесет) кв. м, предмет 
на Акт за частна общинска собственост № 10777/11.04.2022 г., при 
начална конкурсна цена в размер на 155 000,00 (сто петдесет и пет 
хиляди)  лв. без включен ДДС.    

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-

малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са 

осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) – 
оригинал; 



2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 

към община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – 
оригинал; 

2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 
смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 

2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 15 500,00 
(петнадесет хиляди и петстотин) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, 
която се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, 
срещу сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид 
плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна 
(оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена 
конкурсна документация. 



* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса 
до датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 
10135.5545.3524 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и четири),  но не по-
малко от 155 000,00 (сто петдесет и пет хиляди) лв. без ДДС – теглови 
коефициент – 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията 
на община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – 
до 20 точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови 
коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след 
влизане в сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на 
спечелил публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 
(тридесет) дни, считано от датата на влизане в сила на заповедта) – 
теглови коефициент – 5 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра 

търговска репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата 

при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община 
Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс 
участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на 
достигнатата при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на 
Кмета на община Варна за определяне на спечелил публично оповестения 
конкурс участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи 
неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 



достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна 
към Агенцията по вписванията; 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

 
 
 
 
 
 
871-2. 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. № РД22008104ВН/14.04.2022 г., Общински съвет 
- Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се 
в град Варна, район „Аспарухово“, СО „Зеленика“, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3665 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди 
шестстотин шестдесет и пет) с площ 5 880 (пет хиляди осемстотин и 
осемдесет) кв. м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
6875/15.03.2012 г., в размер на 555 000,00 (петстотин петдесет и пет 
хиляди) лв. без включен ДДС.  

871-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008104ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се 
извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот 
- частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район 
„Аспарухово“, СО „Зеленика“, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5545.3665 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди шестстотин шестдесет и 
пет) с площ 5 880 (пет хиляди осемстотин и осемдесет) кв. м, предмет на 



Акт за частна общинска собственост № 6875/15.03.2012 г., при начална 
конкурсна цена в размер на 555 000,00 (петстотин петдесет и пет хиляди) 
лв. без включен ДДС.  

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-

малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са 

осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 

към община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – 
оригинал; 



2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 
смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 

2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 55 500,00 
лв., платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, 
която се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, 
срещу сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид 
плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна 
(оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена 
конкурсна документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса 
до датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 
10135.5545.3665 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.три хиляди шестстотин шестдесет и пет),  но не по-
малко от 555 000,00 (петстотин петдесет и пет хиляди) лв. без ДДС – 
теглови коефициент – 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията 
на община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – 
до 20 точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови 
коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след 
влизане в сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на 



спечелил публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 
(тридесет) дни, считано от датата на влизане в сила на заповедта) – 
теглови коефициент – 5 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра 

търговска репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата 

при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община 
Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс 
участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на 
достигнатата при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на 
Кмета на община Варна за определяне на спечелил публично оповестения 
конкурс участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи 
неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна 
към Агенцията по вписванията; 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

872-2. 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. № РД22008099ВН/14.04.2022 г., Общински съвет 
- Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 



имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за 
продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи 
се в град Варна, район „Приморски“, както следва:  

1. ул. „Мадара“ № 18, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.2559.270 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и девет.двеста и седемдесет) с площ 555 
(петстотин петдесет и пет) кв.м, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 8251/24.03.2015 г. и Акт за поправка № 1/21.09.2017 г., в 
размер на 696 000,00 (шестстотин деветдесет и шест хиляди) лв. без 
включен ДДС и 25% обезщетение за Община Варна от разгънатата 
застроена площ на бъдещото застрояване в гореописания поземлен имот.  

2. ул. „Мадара“ № 20, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.2559.271 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и девет.двеста седемдесет и едно) с площ 389 
(триста осемдесет и девет) кв.м, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 9858/15.05.2018 г., в размер на 491 200,00 (четиристотин 
деветдесет и една хиляди и двеста) лв. без включен ДДС и 25% 
обезщетение за Община Варна от разгънатата застроена площ на 
бъдещото застрояване в гореописания поземлен имот.  
 872-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008099ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се 
извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижими 
имоти - частна общинска собственост, представляващи: поземлен имот с 
идентификатор 10135.2559.270 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и девет.двеста и седемдесет) с площ 555 
(петстотин петдесет и пет) кв.м, находящ се  в град Варна, район 
„Приморски“, ул. „Мадара“ № 18 и поземлен имот с идентификатор 
10135.2559.271 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и девет.двеста седемдесет и едно) и площ 389 (триста осемдесет 
и девет) кв.м, находящ се  в град Варна, район „Приморски“, ул. „Мадара“ 
№ 20, при начална конкурсна цена 25% в полза на община Варна от РЗП 
на бъдещото застрояване в описаните поземлени имоти с пазарен 
еквивалент в размер на 1 187 200,00 (един милион сто осемдесет и седем 
хиляди и двеста) лв. без включен ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 47 488,00 (четиридесет и седем хиляди 
четиристотин осемдесет и осем) лв., без включен ДДС. 



За имотите са съставени Акт за частна общинска собственост № 
8251/24.03.2015 г., Акт за поправка № 1/21.09.2017 г. и Акт за частна 
общинска собственост № 9858/15.05.2018 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-

малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са 

осъждани; 
1.6. кандидатът имат оборот за последните  5 (пет) приключили 

финансови години – не по-малко от 10 000 000,00 лв. (десет милиона); 
Данните за оборота могат да обхващат най-много последните пет 
приключили финансови години в зависимост от датата, на която 
кандидатът е създаден или е започнал дейността си. Посоченото условие, 
може да се докаже от кандидата и/или чрез лицата, които представляват 
кандидата.   

1.7. кандидатът има печалба след данъчно облагане, за последните 
3 (три) приключили финансови години - не по-малко от 1 000 000,00 (един 
милион) лв. Данните за печалбата могат да обхващат най-много 
последните три приключили финансови години в зависимост от датата, 
на която кандидатът е създаден или е започнал дейността си. Посоченото 
условие, може да се докаже от кандидата и/или чрез лицата, които 
представляват кандидата.   

2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения 
конкурс; 

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



2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 

към община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – 
оригинал; 

2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 
смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 

2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, заверени 
съгласно Закона за счетоводството, за последните 5 (пет) години – 2017 
г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г., заверени вярност от кандидата; 

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 118 720 лв., 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.15.  платежен документ за закупена конкурсна документация, 
която се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, 
срещу сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид 
плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна 
(оригинал); 

2.16. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.17. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 



* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 
оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена 
конкурсна документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса 
до датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – процент обезщетение за община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлени имоти с идентификатори 10135.2559.270 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.двеста 
и седемдесет) и 10135.2559.271 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и девет.двеста седемдесет и едно) – през един 
кръгъл процент, но не по-малко от 25% – теглови коефициент – 55 точки; 

К2 – оборот на кандидата и/или лицата, представляващи кандидата, 
за последните 5 /пет/ приключили финансови години – не по-малко от 10 
000 000,00 лв. – теглови коефициент – 15 точки; 

К3 – печалба след данъчно облагане на кандидата и/или на лицата, 
представляващи кандидата, за последните 3 (три) приключили финансови 
години – не по-малко от 1 000 000,00 лв. – теглови коефициент – 20 точки;  

К4 – срок в месеци за предоставяне на обезщетението за община 
Варна от РЗП на бъдещото застрояване в поземлени имоти с 
идентификатори 10135.2559.270 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и девет.двеста и седемдесет) и 10135.2559.271 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
девет.двеста седемдесет и едно) с готови обекти, собственост на 
кандидата не по-дълъг от 6 (шест) месеца, считано от датата на 
подписване на договора – теглови коефициент – 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3 + К4 
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 55  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за 

Община Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 

Варна. 
К2 = (ОБ участник / ОБ макс) х 15 
ОБ участник – оборот на кандидата и/или лицата, представляващи 

кандидата, за последните 5 (пет) приключили финансови години.; 
ОБ макс – максимален оборот на кандидата и/или лицата, 

представляващи кандидата, за последните 5 (пет) приключили финансови 
години.; 

К3 = (ПДО участник / ПДО макс) х 20 



ПДО участник – печалба след данъчно облагане на кандидата и/или 
лицата, представляващи кандидата, за последните 3 (три) приключили 
финансови години; 

ПДО макс – максимална печалба след данъчно облагане на 
кандидата и/или лицата, представляващи кандидата, за последните 3 (три) 
приключили финансови години; 

К4 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ участник – предложен от участника срок за предоставяне на 

обезщетението за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имоти с идентификатори 10135.2559.270 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.двеста и 
седемдесет)  и 10135.2559.271 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и девет.двеста седемдесет и едно) с готови 
обекти, собственост на кандидата; 

СИ мин – минимален срок за предоставяне на обезщетението за 
Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в поземлени имоти с 
идентификатори 10135.2559.270 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и девет.двеста и седемдесет) и 10135.2559.271 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
девет.двеста седемдесет и едно) с готови обекти, собственост на 
кандидата. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 
процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване 
в поземлени имоти с идентификатори 10135.2559.270 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.двеста и 
седемдесет) и 10135.2559.271 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин петдесет и девет.двеста седемдесет и едно) следва да бъде 
заплатен с вече изградени обекти – жилища, на територията на гр. Варна, 
които са собственост на спечелилия конкурса и отговарят на следните 
задължителни изисквания:  

4.1. въведени в експлоатация с разрешение за ползване, издадено в 
срок не по-голям от 5 (пет) години от датата на прехвърлянето им в 
собственост на община Варна; 

4.2. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на 
ремонти и довършителни строително монтажни работи;  

4.3. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв.м и не по-
голяма от 100 (сто) кв.м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 
конкурс участник, задължително да се включат горепосочените условия 
и да се предвиди: 



5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на 
срока за предоставяне на обезщетението за Община Варна от РЗП на 
бъдещото застрояване в поземлени имоти с идентификатори 
10135.2559.270 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и девет.двеста и седемдесет) и 10135.2559.271 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.двеста седемдесет 
и едно), която се превежда в приход на бюджета на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, 
се прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна 
към Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на Община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – 
жилища, от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се 
осъществява от представители на дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“ при община Варна. 

 
 

 

 

873-2. 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. № РД22008105ВН/14.04.2022 г., Общински съвет 
- Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се 
в град Варна, район „Младост", ж.к. „Възраждане“ IV м.р., 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3511.560 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.петстотин 
и шестдесет)  с площ 6 645 (шест хиляди шестстотин четиридесет и пет) 
кв. м, предмет на Акт за частна общинска собственост АОС № 
5225/13.10.2008 г., в размер на 2 626 740,00 (два милиона шестстотин 
двадесет и шест хиляди седемстотин и четиридесет) лв. без включен ДДС 



и 16% обезщетение за Община Варна от разгънатата застроена площ на 
бъдещото застрояване в гореописания поземлен имот.  

873-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008105ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се 
извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот 
- частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3511.560 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и единадесет.петстотин и шестдесет)  с площ 6 645 
(шест хиляди шестстотин четиридесет и пет) кв. м, находящ се град 
Варна, район „Младост", ж.к. „Възраждане" IV м.р., при начална 
конкурсна цена 16% в полза на община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в описания поземлен имот с пазарен еквивалент в размер на 
2 626 740,00 (два милиона шестстотин двадесет и шест хиляди 
седемстотин и четиридесет) лв. без включен ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 164 171,25 (сто шестдесет и четири хиляди сто 
седемдесет и един лева и двадесет и пет стотинки) лв., без включен ДДС. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АОС № 
5225/13.10.2008 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата 

на строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са 

осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите;   



2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения 
конкурс; 

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

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 

към община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – 
оригинал; 

2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 
смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 

2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името 
на кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата 
на строителите;   



2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 262 674,00 
лв. (двеста шестдесет и две хиляди шестстотин седемдесет и четири), 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, 
която се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, 
срещу сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид 
плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна 
(оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена 
конкурсна документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса 
до датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.560 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.петстотин 
и шестдесет)  – през един кръгъл процент, но не по-малко от 16% – 
теглови коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции 
и отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти 
в сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 
точки) – теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.560 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.петстотин и шестдесет), не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) 
месеца, считано от датата на подписване на договора – теглови 
коефициент – 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  



Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за 
община Варна; 

Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 
Варна. 

К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в 

сферата на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение 

на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 

брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване 
в поземлени имот с идентификатор 10135.3511.560 следва да бъде 
заплатен с изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в 
поземления имот, които отговарят на следните задължителни изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на 
ремонти и довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не 
по-голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 
конкурс участник, задължително да се включат горепосочените условия 
и да се предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на 
срока за изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на 
сградата, предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.560 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.петстотин и шестдесет), която се превежда в приход на 
бюджета на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, 
се прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна 
към Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 



общинска собственост, предмет на АОС № 5225/13.10.2008 г., след 
изтичане на срока, предложен от кандидата или в случай на невъвеждане 
в експлоатация на обекта, стават общинска собственост, а договорът се 
счита за прекратен по вина на спечелилия публично оповестения конкурс 
участник,  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – 
жилища, от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се 
осъществява от представители на дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“ при община Варна. 

 
 
 
 
874-2. 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. № РД22008095ВН/14.04.2022 г., Общински съвет 
- Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се 
в град Варна, район „Младост", ж.к. „Възраждане“ II м.р., 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 (две хиляди сто осемдесет и пет) кв.м, предмет 
на Акт за частна общинска собственост № 9333/14.12.2016 г., в размер на 
751 120,00 (седемстотин петдесет и една хиляди сто и двадесет) лв. без 
включен ДДС и 19% обезщетение за Община Варна от разгънатата 
застроена площ на бъдещото застрояване в гореописания поземлен имот.  

874-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008095ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се 
извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот 
- частна общинска собственост, 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 (две хиляди сто осемдесет и пет) кв. м, находящ се град Варна, район 
„Младост", ж.к. „Възраждане" II м.р., при начална конкурсна цена 19% в 
полза на община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в описания 
поземлен имот с пазарен еквивалент в размер на 751 120,00 (седемстотин 
петдесет и една хиляди сто и двадесет) лв. без включен ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 39 532,63 (тридесет и девет хиляди петстотин 
тридесет и два лева и шестдесет и три стотинки) лв., без включен ДДС. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АОС № 
9333/ 14.12.2016 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата 

на строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са 

осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите;   
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 
конкурсните условия; 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 

към община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – 
оригинал; 

2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 
смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 

2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името 
на кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата 
на строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 75 112,00 
(седемдесет и пет хиляди сто и дванадесет) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, 
която се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, 
срещу сумата от 600,00 лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 
70 00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена 
конкурсна документация. 



* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса 
до датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1516 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда 
петстотин и шестнадесет) – през един кръгъл процент, но не по-малко от 
19% – теглови коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции 
и отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти 
в сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 
точки) – теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.1516 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.хиляда петстотин и шестнадесет), не по-дълъг от 36 (тридесет 
и шест) месеца, считано от датата на подписване на договора – теглови 
коефициент – 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за 

община Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 

Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в 

сферата на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение 

на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 

брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 



4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 
процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване 
в поземлени имот с идентификатор 10135.3511.1516 следва да бъде 
заплатен с изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в 
поземления имот, които отговарят на следните задължителни изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на 
ремонти и довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не 
по-голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 
конкурс участник, задължително да се включат горепосочените условия 
и да се предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на 
срока за изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на 
сградата, предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.1516 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.хиляда петстотин и шестнадесет), която се превежда в приход 
на бюджета на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, 
се прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна 
към Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на АОС №9333/14.12.2016 г., след 
изтичане на срока, предложен от кандидата или в случай на невъвеждане 
в експлоатация на обекта, стават общинска собственост, а договорът се 
счита за прекратен по вина на спечелилия публично оповестения конкурс 
участник. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – 
жилища, от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се 
осъществява от представители на дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“ при община Варна. 



875-2. 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. № РД22008108ВН/14.04.2022 г., Общински съвет 
- Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се 
в град Варна, район „Младост", ж.к. „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 3 327 (три хиляди триста двадесет и седем) кв. 
м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 10026/12.12.2018 г., 
в размер на 1 097 310,00 (един милион и деветдесет и седем хиляди триста 
и десет) лв. без включен ДДС и 18% обезщетение за община Варна от 
разгънатата застроена площ на бъдещото застрояване в гореописания 
поземлен имот. 

875-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008108ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се 
извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс, 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 3 327 (три хиляди триста двадесет и седем) кв. м, находящ се град 
Варна, район „Младост", ж.к. „Възраждане" I м.р., при начална конкурсна 
цена 18% в полза на община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
описания поземлен имот с пазарен еквивалент в размер на 1 097 310,00 
(един милион и деветдесет и седем хиляди триста и десет) лв. без включен 
ДДС. 
 Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 60 961,67 (шестдесет хиляди деветстотин 
шестдесет и един лева шестдесет и седем стотинки) лв., без включен ДДС. 
 За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
10026/12.12.2018 г. 
 Сделката се облага с ДДС.  
 Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 



 1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 
 1.1. нямат задължения към Община Варна; 
 1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите /НАП/; 
 1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата 
на строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
 1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател; 
 1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са 
осъждани; 
 1.6. представят удостоверение от Централния професионален 
регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите;   
 2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 
 2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения 
конкурс; 
 2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – 
оригинал; 
 2.3. за юридическите лица и едноличните 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 
конкурсните условия; 
 2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
 2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 
предоставена във връзка с участието в конкурса; 
 2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
 2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-
осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – 
оригинал; 
 2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 
смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
 2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 



 2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 
 2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 
 2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името 
на кандидата; 
 2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата 
на строителите;   
 2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 109 731,00 
(сто и девет хиляди седемстотин тридесет и един) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 
 2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, 
която се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, 
срещу сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид 
плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна 
(оригинал); 
 2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 
 2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
 * Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 
оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена 
конкурсна документация. 
 * Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса 
до датата за подаване на конкурсните документи.  
 3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 
 К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1529 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда 
петстотин двадесет и девет) – през един кръгъл процент, но не по-малко 
от 18% – теглови коефициент – 70 точки; 
 К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции 
и отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти 



в сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 
точки) – теглови коефициент – до 20 точки; 
 К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.1529 (не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от 
датата на подписване на договора – теглови коефициент – 10 точки.  
Формула за оценка на предложенията: 
 К = К1 + К2 + К3  
 където: 
 К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
 Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за 
община Варна; 
 Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 
Варна. 
 К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
 ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в 
сферата на строителството на територията на община Варна; 
 ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 
на строителството на територията на община Варна. 
 К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
 СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 
строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
 СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение 
на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
 На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
 4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 
процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване 
в поземлени имот с идентификатор 10135.3511.1529 следва да бъде 
заплатен с изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в 
поземления имот, които отговарят на следните задължителни изисквания:  
 4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на 
ремонти и довършителни строително монтажни работи;  
 4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 кв.м и не по-голяма от 
100 кв.м. 
 5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 
конкурс участник, задължително да се включат горепосочените условия 
и да се предвиди: 
 5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на 
срока за изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на 
сградата, предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.1529 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 



единадесет.хиляда петстотин двадесет и девет), която се превежда в 
приход на бюджета на Община Варна; 
 5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, 
се прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна 
към Агенцията по вписванията; 
 5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения; 
 5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на АОС № 10026/12.12.2018 г., след 
изтичане на срока, предложен от кандидата или в случай на невъвеждане 
в експлоатация на обекта, стават общинска собственост, а договорът се 
счита за прекратен по вина на спечелилия публично оповестения конкурс 
участник. 
 Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – 
жилища, от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се 
осъществява от представители на дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“ при община Варна. 
 

 

 

 

876-2. 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. № РД22008093ВН/14.04.2022 г., Общински съвет 
- Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се 
в град Варна, район „Младост“ II м.р., представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3512.270 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и дванадесет.двеста и седемдесет) с площ 1 294 кв. м, 
предмет на Акт за частна общинска собственост №5639/14.04.2009 г., в 
размер на 675 000,00 лв. без включен ДДС.  



876-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008093ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се 
извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот 
- частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район 
„Младост“ II м.р., представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3512.270 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
дванадесет.двеста и седемдесет) с площ 1 294 (хиляда двеста деветдесет 
и четири) кв. м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
5639/14.04.2009 г., при начална конкурсна цена в размер на 675 000,00 
(шестстотин седемдесет и пет хиляди) лв. без включен ДДС.  

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-

малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са 

осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 

към община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – 
оригинал; 

2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 
смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 

2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 67 500,00 
(шестдесет и седем хиляди и петстотин) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, 
която се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, 
срещу сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид 
плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна 
(оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена 
конкурсна документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса 
до датата за подаване на конкурсните документи.  



3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 
10135.3512.270 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
дванадесет.двеста и седемдесет),  но не по-малко от 675 000,00 
(шестстотин седемдесет и пет хиляди) лв. без ДДС – теглови коефициент 
– 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията 
на община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – 
до 20 точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови 
коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след 
влизане в сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на 
спечелил публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 
(тридесет) дни, считано от датата на влизане в сила на заповедта) – 
теглови коефициент – 5 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра 

търговска репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата 

при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община 
Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс 
участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на 
достигнатата при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на 
Кмета на община Варна за определяне на спечелил публично оповестения 
конкурс участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи 
неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за заплащане; 



5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна 
към Агенцията по вписванията; 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

 
 
 
 
 
877-2. 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. № РД22008089ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Младост", бул. „Сливница“ № 201, представляващ поземлен имот 
с идентификатор 10135.3513.1780 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и тринадесет.хиляда седемстотин и осемдесет) с площ 2 
771 (две хиляди седемстотин седемдесет и едно) кв.м, предмет на Акт за 
частна общинска собственост АОС № 10747/11.03.2022 г., в размер на 1 200 
000,00 (един милион и двеста хиляди) лв. без включен ДДС и 14% 
обезщетение за Община Варна от разгънатата застроена площ на бъдещото 
застрояване в гореописания поземлен имот.  
 877-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008089ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.1780 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.хиляда седемстотин и осемдесет) с площ 2 771 (две хиляди 
седемстотин седемдесет и едно) кв. м, находящ се град Варна, район 
„Младост", бул. „Сливница" № 201, при начална конкурсна цена 14% в 
полза на Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в описания 



поземлен имот с пазарен еквивалент в размер на 1 200 000,00 (един милион 
и двеста хиляди) лв. без включен ДДС. 

 Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 85 714,29 (осемдесет и пет хиляди седемстотин и 
четиринадесет лева двадесет и девет стотинки) лв., без включен ДДС. 

 За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АОС № 
10747/11.03.2022 г. 

 Сделката се облага с ДДС.  
 Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

 1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

 1.1. нямат задължения към Община Варна; 
 1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
 1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
 1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
 1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
 1.6. представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите;   
 2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

следните документи:  
 2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 

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

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 



 2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 

 2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-
осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 

 2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 
смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 

 2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

 2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

 2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

 2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името 
на кандидата; 

 2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 120 000,00 (сто 
и двадесет хиляди) лв., платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна 
(оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 

застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.1780 (десет 



хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда 
седемстотин и осемдесет) – през един кръгъл процент, но не по-малко от 
14% – теглови коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) 
– теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.1780 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.хиляда седемстотин и осемдесет), не по-дълъг от 36 (тридесет и 
шест) месеца, считано от датата на подписване на договора – теглови 
коефициент – 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за община 

Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 

Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в 

сферата на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 

строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 

точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.3513.1780 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда седемстотин и 
осемдесет) следва да бъде заплатен с изградени обекти – жилища, в 
сградата, изградена в поземления имот, които отговарят на следните 
задължителни изисквания:  



4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на ремонти 
и довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.1780 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.хиляда седемстотин и осемдесет), която се превежда в приход на 
бюджета на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на АОС № 10747/11.03.2022 г., след 
изтичане на срока, предложен от кандидата или в случай на невъвеждане в 
експлоатация на обекта, стават общинска собственост, а договорът се счита 
за прекратен по вина на спечелилия публично оповестения конкурс 
участник. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, 
от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява 
от представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при община Варна. 

 
 
 
 
 
 
 



878-2. 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. № РД22008101ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Младост“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.2056 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.две хиляди петдесет и шест) с площ 1 279 (хиляда двеста 
седемдесет и девет) кв. м, предмет на Акт за частна общинска собственост 
АОС № 10783/11.04.2022 г., в размер на 388 400,00 (триста осемдесет и осем 
хиляди и четиристотин) лв. без включен ДДС и 20% обезщетение за Община 
Варна от разгънатата застроена площ на бъдещото застрояване в 
гореописания поземлен имот.  

878-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008101ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.2056 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.две хиляди петдесет и шест) с площ 1 279 (хиляда двеста 
седемдесет и девет) кв.м, находящ се град Варна, район „Младост", при 
начална конкурсна цена 20% в полза на Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в описания поземлен имот с пазарен еквивалент в размер на 388 
400,00 (триста осемдесет и осем хиляди и четиристотин) лв. без включен 
ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 19 420,00 (деветнадесет хиляди четиристотин и 
двадесет) лв., без включен ДДС. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АОС № 
10783/11.04.2022 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 



1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите;   
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 

задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 



2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името 
на кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 38 840,00 
(тридесет и осем хиляди осемстотин и четиридесет) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.2056 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.две хиляди 
петдесет и шест) – през един кръгъл процент, но не по-малко от 14% – 
теглови коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) 
– теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.2056 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.две хиляди петдесет и шест), не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) 



месеца, считано от датата на подписване на договора – теглови коефициент 
– 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за 

община Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 

Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в 

сферата на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение 

на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 

брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.3513.2056 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.две хиляди петдесет и 
шест) следва да бъде заплатен с изградени обекти – жилища, в сградата, 
изградена в поземления имот, които отговарят на следните задължителни 
изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на 
ремонти и довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.2056 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.две хиляди петдесет и шест), която се превежда в приход на 
бюджета на Община Варна; 



5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на АОС № 10783/11.04.2022 г., след 
изтичане на срока, предложен от кандидата или в случай на невъвеждане в 
експлоатация на обекта, стават общинска собственост, а договорът се счита 
за прекратен по вина на спечелилия публично оповестения конкурс 
участник. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, 
от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява 
от представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при община Варна. 

 

 

 

 

879-2. 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. № РД22008103ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Младост“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.2057 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.две хиляди петдесет и седем) с площ 1 103 (хиляда сто и три) 
кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост АОС № 
10782/11.04.2022 г., в размер на 335 480,00 (триста тридесет и пет хиляди 
четиристотин и осемдесет) лв. без включен ДДС и 20% обезщетение за 



Община Варна от разгънатата застроена площ на бъдещото застрояване в 
гореописания поземлен имот.   

879-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008103ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.2057 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.две хиляди петдесет и седем) с площ 1 103 (хиляда сто и три) 
кв.м, находящ се град Варна, район „Младост", при начална конкурсна цена 
20% в полза на Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в описания 
поземлен имот с пазарен еквивалент в размер на 335 480,00 (триста тридесет 
и пет хиляди четиристотин и осемдесет) лв. без включен ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 16 774,00 (шестнадесет хиляди седемстотин 
седемдесет и четири) лв., без включен ДДС. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АОС № 
10782/11.04.2022 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите;   
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 



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

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 

задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името 
на кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 33 548,00 
(тридесет и три хиляди петстотин четиридесет и осем) лв., платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

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



сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.2057 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.две хиляди 
петдесет и седем) – през един кръгъл процент, но не по-малко от 20% – 
теглови коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) 
– теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.2057 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.две хиляди петдесет и седем), не по-дълъг от 36 (тридесет и 
шест) месеца, считано от датата на подписване на договора – теглови 
коефициент – 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за 

община Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 

Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в 

сферата на строителството на територията на община Варна; 



ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 
на строителството на територията на община Варна. 

К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение 

на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 

брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.3513.2057 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.две хиляди петдесет и 
седем), следва да бъде заплатен с изградени обекти – жилища, в сградата, 
изградена в поземления имот, които отговарят на следните задължителни 
изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на 
ремонти и довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв.м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20 % от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.2057 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.две хиляди петдесет и седем), която се превежда в приход на 
бюджета на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения; 
5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и приращения, 
включително незавършеното строителство, в имота – частна общинска 
собственост, предмет на Акт за общинска собственост № 10782/11.04.2022 
г., след изтичане на срока, предложен от кандидата или в случай на 
невъвеждане в експлоатация на обекта, стават общинска собственост, а 
договорът се счита за прекратен по вина на спечелилия публично 
оповестения конкурс участник. 



Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, 
от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява 
от представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при община Варна. 

 

 
 
 
 
880-2. 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. № РД22008088ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Младост“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3516.205 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
шестнадесет.двеста и пет) с площ 1 079 (хиляда седемдесет и девет) кв.м, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 10742/11.03.2022 г., в 
размер на 792 280,00 (седемстотин деветдесет и две хиляди двеста и 
осемдесет) лв. без включен ДДС и 20% обезщетение за Община Варна от 
разгънатата застроена площ на бъдещото застрояване в гореописания 
поземлен имот.  
 880-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008088ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3516.205 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
шестнадесет.двеста и пет) с площ 1 079 (хиляда седемдесет и девет) кв.м, 
находящ се град Варна, район „Младост“, при начална конкурсна цена 20% 
в полза на Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в описания 



поземлен имот с пазарен еквивалент в размер на 792 280,00 (седемстотин 
деветдесет и две хиляди двеста и осемдесет) лв. без включен ДДС. 
 Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 39 614,00 (тридесет и девет хиляди шестстотин и 
четиринадесет) лв., без включен ДДС. 
 За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
10742/11.03.2022 г. 
 Сделката се облага с ДДС.  
 Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

 1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 
 1.1. нямат задължения към Община Варна; 
 1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите /НАП/; 
 1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 
строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
 1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател; 
 1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
 1.6. представят удостоверение от Централния професионален 
регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите;   
 2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи:  
 2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 

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

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 
конкурсните условия; 
 2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
 2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 
предоставена във връзка с участието в конкурса; 



 2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
 2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-
осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
 2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 
смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
 2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 
 2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 
 2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 
 2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името 
на кандидата; 
 2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 79 228,00 
(седемдесет и девет хиляди двеста двадесет и осем) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
 * Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 
оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 
 * Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  
 3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 



К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3516.205 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.двеста и пет) – през 
един кръгъл процент, но не по-малко от 20% – теглови коефициент – 70 
точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) 
– теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.3516.205 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
шестнадесет.двеста и пет), не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца, 
считано от датата на подписване на договора – теглови коефициент – 10 
точки.  
Формула за оценка на предложенията: 

К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за 

община Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 

Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в 

сферата на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение 

на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 
точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
 4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 
процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.3516.205 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.двеста и пет) следва да бъде 
заплатен с изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в поземления 
имот, които отговарят на следните задължителни изисквания:  



 4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на 
ремонти и довършителни строително монтажни работи;  
 4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 
 5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 
 5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 10135.3516.205 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.двеста 
и пет), която се превежда в приход на бюджета на Община Варна; 
 5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 
 5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения; 
 5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на Акт за общинска собственост 
№10742/11.03.2022 г., след изтичане на срока, предложен от кандидата или 
в случай на невъвеждане в експлоатация на обекта, стават общинска 
собственост, а договорът се счита за прекратен по вина на спечелилия 
публично оповестения конкурс участник.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, 
от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява 
от представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при община Варна. 

 

 
 
 
 
 
 



881-2. 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. № РД22008100ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в град 
Варна, район „Младост“:   

- ул. „Черешово топче“ № 12, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.59 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.петдесет и девет) с площ 253 (двеста петдесет и 
три) кв. м, предмет на Акт за общинска собственост № 5597/01.04.2009 г. 

- ул. „Черешово топче“ № 14, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.62 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.шестдесет и две) с площ 227 (двеста двадесет и 
седем) кв. м, предмет на Акт за общинска собственост № 5598/01.04.2009 г. 

- ул. „Черешово топче“ № 16, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.63 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.шестдесет и три) с площ 497 (четиристотин 
деветдесет и седем) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 
8606/17.08.2015 г.  

- ул. „Капитан Райчо“ № 127А, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.57 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.петдесет и седем) с площ 155 (сто петдесет и пет) 
кв. м, предмет на Акт за общинска собственост № 5600/24.04.2009 г. 

- ул. „Капитан Райчо“ № 127, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.58 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.петдесет и осем) с площ 100 (сто) кв. м, предмет 
на Акт за общинска собственост № 9477/20.06.2017 г., в размер на 768 000,00 
(седемстотин шестдесет и осем хиляди) лв. без включен ДДС и 18% 
обезщетение за Община Варна от разгънатата застроена площ на бъдещото 
застрояване в гореописания поземлен имот.  

881-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008100ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижими имоти - частна 
общинска собственост, находящи се град Варна, район „Младост":  

- ул. „Черешово топче“ №12, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.59 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 



петстотин и седемнадесет.петдесет и девет) с площ 253 (двеста петдесет и 
три) кв. м, предмет на Акт за общинска собственост № 5597/01.04.2009 г. 

- ул. „Черешово топче“ №14, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.62 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.шестдесет и две) с площ 227 (двеста двадесет и 
седем) кв. м, предмет на Акт за общинска собственост № 5598/01.04.2009 г. 

- ул. „Черешово топче“ № 16, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.63 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.шестдесет и три) с площ 497 (четиристотин 
деветдесет и седем) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 
8606/17.08.2015 г.  

- ул. „Капитан Райчо“ № 127А, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.57 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.петдесет и седем) с площ 155 (сто петдесет и пет) 
кв. м, предмет на Акт за общинска собственост № 5600/24.04.2009 г. 

- ул. „Капитан Райчо“ №127, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.58 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.петдесет и осем) с площ 100 (сто) кв. м, предмет 
на Акт за общинска собственост № 9477/20.06.2017 г., при начална 
конкурсна цена 18% в полза на Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в описания поземлен имот с пазарен еквивалент в размер на 768 
000,00 (седемстотин шестдесет и осем хиляди) лв. без включен ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 42 666,67 (четиридесет и две хиляди шестстотин 
шестдесет и шест лева шестдесет и седем стотинки) лв., без включен ДДС. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите;   



2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 

задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името 
на кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 76 800,00 
(седемдесет и шест хиляди и осемстотин) лв., платими по IBAN: 



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

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлени имоти с идентификатори 10135.3517.57 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.петдесет и 
седем), 10135.3517.58 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.петдесет и осем), 10135.3517.59 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.петдесет и девет), 
10135.3517.62 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.шестдесет и две) и 10135.3517.63 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.шестдесет и три) – през един 
кръгъл процент, но не по-малко от 18% – теглови коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) 
– теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в горепосочените поземлени имоти (не 
по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписване 
на договора – теглови коефициент – 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  



Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за 
община Варна; 

Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 
Варна. 

К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в 

сферата на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение 

на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 

брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетението за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване 
в поземлени имоти с идентификатори 10135.3517.57 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.петдесет и седем), 
10135.3517.58 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.петдесет и осем), 10135.3517.59 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.петдесет и девет), 10135.3517.62 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.шестдесет и две) и 10135.3517.63 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.шестдесет и три)  следва да бъде 
заплатен с изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в поземлените 
имоти, които отговарят на следните задължителни изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на 
ремонти и довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлени имоти с идентификатори 
10135.3517.57 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.петдесет и седем), 10135.3517.58 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.петдесет и осем), 10135.3517.59 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 



седемнадесет.петдесет и девет), 10135.3517.62 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.шестдесет и две) и 10135.3517.63 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.шестдесет и три), която се превежда в приход на бюджета на 
Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имотите – частна 
общинска собственост, след изтичане на срока, предложен от кандидата или 
в случай на невъвеждане в експлоатация на обекта, стават общинска 
собственост, а договорът се счита за прекратен по вина на спечелилия 
публично оповестения конкурс участник.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, 
от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява 
от представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при община Варна. 

 
 
 
 
 
 
882-2. 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. № РД22008098ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Одесос", бул. „Владислав Варненчик“, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.1501.1378 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда петстотин и едно.хиляда триста седемдесет и осем) с площ 3 050 



(три хиляди и петдесет) кв. м, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 10781/11.04.2022 г., в размер на 1 982 650,00  (един милион 
деветстотин осемдесет и две хиляди шестстотин и петдесет) лв. без включен 
ДДС и 20% обезщетение за Община Варна от разгънатата застроена площ 
на бъдещото застрояване в гореописания поземлен имот.  

882-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008098ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.1501.1378 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
едно.хиляда триста седемдесет и осем) с площ 3 050 (три хиляди и петдесет) 
кв.м, находящ се град Варна, район „Одесос", бул. „Владислав Варненчик“, 
при начална конкурсна цена 20% в полза на Община Варна от РЗП на 
бъдещото застрояване в описания поземлен имот с пазарен еквивалент в 
размер на 1 982 650,00 (един милион деветстотин осемдесет и две хиляди 
шестстотин и петдесет) лв. без включен ДДС.  

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 99 135,50 (деветдесет и девет хиляди сто тридесет и 
пет лева и петдесет стотинки) лв., без включен ДДС. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
10781/11.04.2022 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите;   



2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 

задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името 
на кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 198 265,00 (сто 
деветдесет и осем хиляди двеста шестдесет и пет) лв., платими по IBAN: 



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

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.1501.1378 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и едно.хиляда триста 
седемдесет и осем) – през един кръгъл процент, но не по-малко от 20% – 
теглови коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) 
– теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.1501.1378 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
едно.хиляда триста седемдесет и осем), не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) 
месеца, считано от датата на подписване на договора – теглови коефициент 
– 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за 

община Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 

Варна. 



К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в 

сферата на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение 

на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 

брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетението за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване 
в поземлени имот с идентификатор 10135.1501.1378 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда петстотин и едно.хиляда триста седемдесет и осем) 
следва да бъде заплатен с изградени обекти – жилища, в сградата, изградена 
в поземления имот, които отговарят на следните задължителни изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на 
ремонти и довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 
10135.1501.1378 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
едно.хиляда триста седемдесет и осем), която се превежда в приход на 
бюджета на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на Акт за общинска собственост № 
10781/11.04.2022 г., след изтичане на срока, предложен от кандидата или в 
случай на невъвеждане в експлоатация на обекта, стават общинска 



собственост, а договорът се счита за прекратен по вина на спечелилия 
публично оповестения конкурс участник.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, 
от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява 
от представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при община Варна. 

 

 

 

 

883-2. 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. № РД22008097ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Владислав Варненчик“, ПЗ „Планова“, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.73.582 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.седемдесет и три.петстотин осемдесет и две) с площ 2 728 (две хиляди 
седемстотин двадесет и осем) кв.м, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 8623/12.08.2015 г., в размер на 436 430,00 (четиристотин 
тридесет и шест хиляди четиристотин и тридесет) лв., без включен ДДС.  

883-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008097ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Владислав 
Варненчик“, ПЗ „Планова“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.73.582 (десет хиляди сто тридесет и пет.седемдесет и три.петстотин 
осемдесет и две) с площ 2 728 (две хиляди седемстотин двадесет и осем) 
кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 8623/12.08.2015 г., 



при начална конкурсна цена в размер в размер на 436 430,00 (четиристотин 
тридесет и шест хиляди четиристотин и тридесет) лв. без включен ДДС.   

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко 

от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 



2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 43 643,00 
(четиридесет и три хиляди шестстотин четиридесет и три) лв., платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 10135.73.582 
(десет хиляди сто тридесет и пет.седемдесет и три.петстотин осемдесет и 
две),  но не по-малко от 436 430,00 (четиристотин тридесет и шест хиляди 
четиристотин и тридесет) лв. без ДДС – теглови коефициент – 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията 
на община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – до 
20 точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови 
коефициент – до 20 точки;  

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след 
влизане в сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на 
спечелил публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 
(тридесет) дни, считано от датата на влизане в сила на заповедта) – теглови 
коефициент – 5 точки.  



Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра 

търговска репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата 

при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община 
Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на 
достигнатата при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета 
на община Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс 
участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи 
неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

 
 
 
 
 

 
884-2. 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. № РД22008091ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Приморски“, ул. „Студентска“, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.2555.2626 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и пет.две хиляди шестстотин двадесет и шест) с 
площ 1 125 (хиляда сто двадесет и пет) кв. м, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 8140/10.02.2015 г., в размер на 1 156 310,00 (един 
милион сто петдесет и шест хиляди триста и десет) лв. без включен ДДС и 
20% обезщетение за Община Варна от разгънатата застроена площ на 
бъдещото застрояване в гореописания поземлен имот. 

884-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008091ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2555.2626 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и пет.две хиляди шестстотин двадесет и шест)  с площ 2 125 
(хиляда сто двадесет и пет) кв.м, находящ се град Варна, район 
„Приморски“, ул. „Студентска“, при начална конкурсна цена 20% в полза на 
Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в описания поземлен имот 
с пазарен еквивалент в размер на 423 600,00 (четиристотин двадесет и три 
хиляди и шестстотин) лв. без включен ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 21 180,00 (двадесет и една хиляди сто и осемдесет) 
лв., без включен ДДС. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
8140/10.02.2015 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 



1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 
строителството не по-малко от 5 (пет) години; 

1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател; 

1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите.   
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 

задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 



2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името 
на кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 42 360,00 
(четиридесет и две хиляди триста и шестдесет) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.2555.2626 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.две хиляди 
шестстотин двадесет и шест)  – през един кръгъл процент, но не по-малко 
от 20% – теглови коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) 
– теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.2555.2626 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и пет.две хиляди шестстотин двадесет и шест), не по-дълъг от 36 
(тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписване на договора – 
теглови коефициент – 10 точки.  



Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за 

община Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 

Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в 

сферата на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение 

на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 

брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.2555.2626 следва да бъде заплатен 
с изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в поземления имот, 
които отговарят на следните задължителни изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на 
ремонти и довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера 
на достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 
10135.2555.2626 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и пет.две хиляди шестстотин двадесет и шест), която се превежда 
в приход на бюджета на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 



5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на Акт за общинска собственост № 
8140/10.02.2015 г., след изтичане на срока, предложен от кандидата или в 
случай на невъвеждане в експлоатация на обекта, стават общинска 
собственост, а договорът се счита за прекратен по вина на спечелилия 
публично оповестения конкурс участник.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, 
от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява 
от представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при община Варна. 

 
 
 
 
 
885-2. 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. № РД22008092ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в град 
Варна, район „Приморски“, както следва:  

- ул. „Подвис“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2554.534 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и четири.петстотин тридесет и четири) с площ 935 (деветстотин 
тридесет и пет) кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
10779/11.04.2022 г.  

- ул. „Подвис“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2554.507 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и четири.петстотин и седем) с площ 319 (триста и деветнадесет) 
кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост  № 10780/11.04.2022 



г., в размер на 630 000,00 (шестстотин и тридесет хиляди) лв. без включен 
ДДС.  

885-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008092ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижими имоти - частна 
общинска собственост, находящи се в град Варна, район „Приморски“:  

- ул. „Подвис“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2554.534 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и четири.петстотин тридесет и четири) с площ 935 (деветстотин 
тридесет и пет)  кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
10779/11.04.2022 г.  

- ул. „Подвис“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2554.507 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и четири.петстотин и седем) с площ 319 (триста и деветнадесет) 
кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост  № 10780/11.04.2022 
г., при начална конкурсна цена в размер на 630 000,00 (шестстотин и 
тридесет хиляди) лв. без включен ДДС. 

За имотите са съставени Акт за частна общинска собственост №1 
0779/11.04.2022 г. и Акт за частна общинска собственост № 
10780/11.04.2022 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко 

от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 



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

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 

задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 63 000,00 
(шестдесет и три хиляди) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 



* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 
оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 
10135.2554.534 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и четири.петстотин тридесет и четири) и поземлен имот с 
идентификатор 10135.2554.507,  но не по-малко от 630 000,00 (шестстотин 
и тридесет хиляди) лв. без ДДС – теглови коефициент – 75 точки;  

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията 
на община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – до 
20 точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови 
коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след 
влизане в сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на 
спечелил публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 
(тридесет) дни, считано от датата на влизане в сила на заповедта) – теглови 
коефициент – 5 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра 

търговска репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата 

при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община 
Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на 
достигнатата при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета 
на община Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс 
участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 



4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи 
неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 

 
 
 
 
 
886-2. 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. № РД22008090ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Аспарухово“, ЮПЗ, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5501.249 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и едно.двеста четиридесет и девет) с площ 33 336 (тридесет и три 
хиляди триста тридесет и шест) кв. м, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 7106/12.10.2012 г., в размер на 2 628 900,00 (два милиона 
шестстотин двадесет и осем и деветстотин) лв. без включен ДДС.  

886-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008090ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, ЮПЗ, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5501.249 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и едно.двеста четиридесет 
и девет) с площ 33 336 (тридесет и три хиляди триста тридесет и шест) кв. 
м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 7106/12.10.2012 г., при 



начална конкурсна цена в размер на 2 628 900,00 (два милиона шестстотин 
двадесет и осем хиляди и деветстотин) лв. без включен ДДС.  

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-

малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са 

осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения 

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) или 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) – 
оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 

към община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – 
оригинал; 



2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 
смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 

2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 262 890,00 
(двеста шестдесет и две хиляди осемстотин и деветдесет) лв., платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, 
която се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, 
срещу сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид 
плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна 
(оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена 
конкурсна документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса 
до датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 
10135.5501.249 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
едно.двеста четиридесет и девет),  но не по-малко от при начална 
конкурсна цена 2 628 900,00 (два милиона шестстотин двадесет и осем 
хиляди и деветстотин) лв. без ДДС – теглови коефициент – 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията 
на община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – 
до 20 точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови 
коефициент – до 20 точки; 



К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след 
влизане в сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на 
спечелил публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 
(тридесет) дни, считано от датата на влизане в сила на заповедта) – 
теглови коефициент – 5 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра 

търговска репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата 

при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община 
Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс 
участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на 
достигнатата при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на 
Кмета на община Варна за определяне на спечелил публично оповестения 
конкурс участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи 
неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока 
за заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна 
към Агенцията по вписванията; 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 
 
 
 
 



887-2. 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. № РД22008096ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Аспарухово“, ЮПЗ, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5501.254 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и едно.двеста петдесет и четири) с площ 33 998 (тридесет и три 
хиляди деветстотин деветдесет и осем) кв. м, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 8504/02.06.2015 г ., в размер на 2 688 200,00 (два 
милиона шестстотин осемдесет и осем хиляди и двеста) лв. без включен 
ДДС.  

887-2-1. 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, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008096ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се извърши 
продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, ЮПЗ, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5501.254 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и едно.двеста петдесет и 
четири) с площ 33 998 (тридесет и три хиляди деветстотин деветдесет и 
осем) кв. м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
8504/02.06.2015 г ., при начална конкурсна цена в размер на 2 688 200,00 
(два милиона шестстотин осемдесет и осем хиляди и двеста) лв. без включен 
ДДС.  

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и 
юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-

малко от 5 (пет) години; 



1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател; 

1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са 
осъждани. 

2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения 
конкурс; 

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

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 

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

предоставена във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 

към община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП – 
оригинал; 

2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 
смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 

2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и юридически 
лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 268 820,00 
(двеста шестдесет и осем хиляди осемстотин и двадесет) лв., платими по 



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

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, 
която се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, 
срещу сумата от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид 
плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна 
(оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 
необходими такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена 
конкурсна документация. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса 
до датата за подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 
10135.5501.254 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
едно.двеста петдесет и четири),  но не по-малко от при начална конкурсна 
цена 2 688 200,00 (два милиона шестстотин осемдесет и осем хиляди и 
двеста) лв. без ДДС – теглови коефициент – 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията 
на община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – 
до 20 точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови 
коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след 
влизане в сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на 
спечелил публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 
(тридесет) дни, считано от датата на влизане в сила на заповедта) – 
теглови коефициент – 5 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 



ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра 
търговска репутация на територията на община Варна. 

К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата 

при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община 
Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на 
достигнатата при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета 
на община Варна за определяне на спечелил публично оповестения конкурс 
участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок 
брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи 
неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 27; против – 13; 
въздържали се – 1; отсъстващи – 10, предложенията се приемат.* 
 

Христо АТАНАСОВ 
Госпожо Боева. 
 
Юлияна БОЕВА 
Преминаваме към последната точка, която вече е с номер 23 относно 

одобряване на застраховател на имуществото на „Ученическо и столово 
хранене“ ЕАД, гр. Варна. Като беше изискано представител на дружеството 
да дойде, ако има въпроси. Такъв представител е дошъл, ако имате въпроси. 
Налице са заданията и оферти. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, мнения и съображения? Не виждам, режим на гласуване. 
 
888-2. 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 Божанка 
Георгиева – изпълнителен директор на „Ученическо и столово хранене“ 
ЕАД-Варна с рег. № ОС22000288ВН/04.04.2022 г., Общински съвет – 
Варна одобрява избрания от дружеството застраховател - 
Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ АД, и дава съгласие за 
сключване на договор за застраховка на сградата и имуществото на 
дружеството. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, някой да не е успял да гласува през системата?  
 
За протокола: Анелия Клисарова – „за“, Стоян Попов – „за“, Николай 

Почеканов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 45; против – 0; 

въздържали се – 4; отсъстващи – 2, предложението се приема.* 
 
Христо АТАНАСОВ 
Така. Следваща Комисия приватизация и следприватизационен 

контрол. Господин Бойновски, заповядайте.  
  



ІII. 
 

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

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – приемане на „Годишен план за приватизация за 2022г.” 
(2) – изменение на решение №119-3(4)/11.02.2020 г. на Общински 

съвет – Варна  
(3) – изменение на решение №144-3(4)/11.02.2020 г. на Общински 

съвет – Варна  
(4) – приемане на анализ на правното състояние, информационен 

меморандум и приватизационна оценка на обекти по приходната част на 
Годишния план за приватизация за 2022 г.” 

(5) – приемане на метод и условия за провеждане на приватизационни 
процедури за обекти с открита процедура за приватизация по „Годишния 
план за приватизация за 2022 г.” 

 
Докл.: Петко Бойновски – Председател на КПСК 

 
Петко БОЙНОВСКИ  
Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин 

председател, уважаеми общински съветници…. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, моля ви за тишина. 
 
Петко БОЙНОВСКИ  
…заместник кметове. Първа точка - приемане на „Годишен план за 

приватизация за 2022г.“, съобразно бюджета. Комисия по приватизация и 
следприватизационен контрол дава положително становище.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, мнения и съображения? Не виждам. Заповядайте, госпожо. 

Момент, момент. Заповядайте.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Ами, той каза „заповядайте госпожо“. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Заповядайте, да, да. Аз поканих, заповядайте, пуснал съм микрофона. 
 
 
 



Мария ДИМИТРОВА 
Господин председателстващ, аз предлагам да не приватизирате повече 

имоти, защото идва време за национализация. Благодаря Ви. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря и аз. Така, други мнения и съображения не виждам. Режим 

на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
889-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 от ЗПСК, Общински 
съвет – Варна, приема „Годишен план за приватизация за 2022г.”, 
съгласно приложение. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, някой да не е успял в системата?  

 
За протокола: Стоян Попов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 29; против – 4; 

въздържали се – 11; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
Христо АТАНАСОВ 
Господин Бойновски. 
 
Петко БОЙНОВСКИ  
Уважаеми господин председател, втора и трета точка са на едни и 

същи нормативни основания, заради допусната техническа грешка. 
Предлагам да ги гласуваме анблок.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, предложено е следващите точки – двете да бъдат гласувани 

анблок. Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. Да, да 
анблок. 

Колеги, има ли някой, който не е успял през системата? Не виждам. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 32; против – 4; 

въздържали се – 10; отсъстващи – 5, предложението се приема.* 
 



Христо АТАНАСОВ 
Господин Бойновски, анблок. 
 
Петко БОЙНОВСКИ  
Във връзка с допусната техническа грешка общински съвет променя  

Решение…изменя решение №119-3(4)/11.02.2020г. – касае се за номера на 
акта за общинска собственост. И следващата точка е решение №144-
3(4)/11.02.2020г. пак за същия акт за общинска собственост. Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол дава положително 
становище. 
 

Христо АТАНАСОВ 
Колеги, мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.  
 
890-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.2 и ал.3 от АПК, 
Общински съвет – Варна изменя свое Решение № 119-3(4)/11.02.2020 г., 
като същото придобива следния вид:  

„На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, 
Общински съвет – Варна  реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в град Варна, ул. „Стефан Богориди” №3, представляващ част 
от сграда, предмет на АОС № 9575/18.07.2017г. 

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

„На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от ЗПСК, 
Общински съвет – Варна  реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в град Варна, ул. „Стефан Богориди” №3, представляващ част от 
сграда, предмет на АОС № 9024/20.05.2016г. 

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

 
 
 
 



891-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.2 и ал.3 от АПК, 
Общински съвет – Варна изменя свое Решение № 144-3(4)/11.02.2020 г., 
като същото придобива следния вид:  

„На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка 
с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение №119-
3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на 
процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул. „Стефан 
Богориди” № 3, представляващ част от сграда, предмет на АОС 
№9575/18.07.2017г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

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

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

меморандум „ПАСАЖ КОНСУЛТ 2“ ЕООД (независим оценител).”, да се 
чете:  

„На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка 
с чл.5, ал.3, т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение №119-
3(4)/11.02.2020г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на 
процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното 
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул. „Стефан Богориди” 
№3, представляващ част от сграда, предмет на АОС №9024/20.05.2016г., 
като възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане. 

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

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

меморандум „ПАСАЖ КОНСУЛТ 2“ ЕООД (независим оценител).” 
 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, някой да не е успял през системата да гласува? 

 
За протокола: Емил Бояджийски – „въздържал се“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 32; против – 4; 

въздържали се – 8; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 



От залата 
/н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не, не може по-бавно. И не се обаждайте от място. За пореден път Ви 

правя забележка. Така. Продължете, господин Бойновски.  
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Благодаря, господин председател. Следващата точка – одобрява…. 

приемане от Общински съвет - Варна на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на обекти с открита 
процедура по приватизация по Годишния план за приватизация за 2022г., а 
именно за следните обекти: недвижим имот на ул. „27 юли“ № 66, недвижим 
имот на ул. „Шипка“ № 1, ет. 2, недвижим имот на ул. „Шипка“ № 1, ет. 3, 
недвижим имот на ул. „Шипка“ ет. 2, недвижим имот на ул. „Стефан 
Богориди“ № 3, недвижим имот в село Каменар, ул. „Княз Борис I“, № 8, 
недвижим имот в село Каменар, ул. „Княз Борис I“, № 11, недвижим имот, 
находящ се в село Звездица, недвижим имот, находящ се ул. „Охрид“ № 25 
и недвижим имот също на ул. „Охрид“ № 25, ет. 2. Комисия по приватизация 
и следприватизационен контрол дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Режим на гласуване.  
 
892-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.3 и чл.12, ал.2 от 
Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки 
и за условията и реда за лицензиране на оценители, Общински съвет – 
Варна, приема анализи на правното състояние, информационни 
меморандуми и приватизационни оценки на обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2022г.”, както следва: 

1. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в град Варна, ул. „Двадесет и седми юли” № 66, представляващ 
две помещения в сутерен, предмет на АОС №1790/15.05.2000 г., изготвен от 
Христина Димитрова Димитрова (правоспособен юрист). 

2. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, ул. „Двадесет и 
седми юли” №66, представляващ две помещения в сутерен, предмет на 
АОС №1790/15.05.2000г., изготвени от Светлана Рускова Дафова 
(независим оценител). 

3. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в град Варна, ул. „Шипка” №1, ет.2, представляващ част от 



сграда - помещения, предмет на АОС №6400/05.05.2011г., изготвен от 
Христина Димитрова Димитрова (правоспособен юрист). 

4. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, ул. „Шипка” №1, 
ет.2, представляващ част от сграда - помещения, предмет на АОС 
№6400/05.05.2011г., изготвени от  „БУЛКАРГО“ ООД (независим 
оценител). 

5. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в град Варна, ул. „Шипка” №1, ет.3, представляващ част от 
сграда - помещения, предмет на АОС №6401/05.05.2011г., изготвен от 
Христина Димитрова Димитрова (правоспособен юрист). 

6. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, ул. „Шипка” №1, 
ет.3, представляващ част от сграда - помещения, предмет на АОС 
№6401/05.05.2011г., изготвени от  Николай Недков Ангелов (независим 
оценител). 

7. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в град Варна, ул. „Шипка” №2, ет.2, представляващ част от 
сграда - помещения, предмет на АОС №7070/24.08.2012г., изготвен от 
Христина Димитрова Димитрова (правоспособен юрист). 

8. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, ул. „Шипка” №2, 
ет.2, представляващ част от сграда - помещения, предмет на АОС 
№7070/24.08.2012г.,  изготвени от Силвия Богданова Иванова (независим 
оценител). 

9. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в град Варна, ул. „Стефан Богориди” №3, представляващ част 
от сграда - магазин, предмет на АОС №9024/20.05.2016г., изготвен от 
Томина Николова Томова (правоспособен юрист). 

10. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, ул. „Стефан 
Богориди” №3, представляващ част от сграда - магазин, предмет на АОС 
№9024/20.05.2016г., изготвени от „ПАСАЖ КОНСУЛТ” ЕООД (независим 
оценител). 

11. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в община Варна, село Каменар, ул. „Княз Борис I” №8, 
представляващ магазин, предмет на АОС №3898/15.06.2006г., изготвен от 
Томина Николова Томова (правоспособен юрист). 

12. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в община Варна, село Каменар, ул. 
„Княз Борис I” №8, представляващ магазин, предмет на АОС 
№3898/15.06.2006г., изготвени от  Пенка Йорданова Димитрова (независим 
оценител). 



13. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в община Варна, село Каменар, ул. „Княз Борис I” №11, 
представляващ сграда и земя, предмет на стар АОС №409/07.11.1997г. и нов 
АОС №10475/06.11.2020г., изготвен от Томина Николова Томова 
(правоспособен юрист). 

14. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в община Варна, село Каменар, ул. 
„Княз Борис I” №11, представляващ сграда и земя, предмет на стар АОС 
№409/07.11.1997г. и нов АОС №10475/06.11.2020г., изготвени от Марин 
Михайлов Михайлов (независим оценител). 

15. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в община Варна, село Звездица, представляващ сграда и земя, 
предмет на АОС №10322/17.12.2019г., изготвен от Томина Николова 
Томова (правоспособен юрист). 

16. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в община Варна, село Звездица, 
представляващ сграда и земя, предмет на АОС №10322/17.12.2019г., 
изготвени от Бисер Николов Атанасов (независим оценител). 

17. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в град Варна, ул. „Охрид” №25, представляващ магазин, 
предмет на АОС №218/28.07.1997г., изготвен от Христина Димитрова 
Димитрова (правоспособен юрист). 

18. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, ул. „Охрид” №25, 
представляващ магазин, предмет на АОС №218/28.07.1997г., изготвени от 
Калина Василева Василева (независим оценител). 

19. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в град Варна, ул. „Охрид” №25, представляващ част от сграда - 
помещения, предмет на АОС №218/28.07.1997г., изготвен от Христина 
Димитрова Димитрова (правоспособен юрист). 

20. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, ул. „Охрид” №25, 
представляващ част от сграда - помещения, предмет на АОС 
№218/28.07.1997г., изготвени от Петранка Койчева Маринова (независим 
оценител). 

НО С ОРИГИНАЛА! 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Николай Капитанов – „въздържал се“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 29; против – 0; 

въздържали се – 14; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 



Петко БОЙНОВСКИ 
Уважаеми, господин председател, следващите точки, касаят 

определяне на метод и процедура от общински съвет за провеждане на 
приватизационни процедури. Предлагам, понеже са на едно и също 
нормативно основание, предлагам да се гласуват анблок.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата по процедурата. Режим на гласуване.  
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 29; против – 4; 

въздържали се – 11; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол на недвижим имот, находящ 
се в район Аспарухово, ул. „КПР Георги Купов“ № 37. Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол дава положително 
становище. Недвижим имот, находящ се на бул. „Христо Ботев“ № 18, вх. 9, 
ет. 13, представляващ ателие № 3 чрез публичен търг с явно наддаване. 
Комисия по приватизация и следприватизационен контрол дава 
положително становище. За обект, район Одесос, бул. „Христо Ботев“ № 18, 
вх. 9, ет. 13, ателие № 1 чрез публичен търг с явно наддаване. Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол дава положително 
становище. За обект, район Одесос, бул. „Христо Ботев“ № 18, вх. 5, ет. 13, 
ателие № 3 чрез публичен търг с явно наддаване. Комисия по приватизация 
и следприватизационен контрол дава положително становище. За обект, 
находящ се на ул. „27 юли“ № 66 в район Одесос чрез публичен търг с явно 
наддаване. Комисия по приватизация и следприватизационен контрол дава 
положително становище. За обект, район Одесос, ул. „Шипка“ № 1, ет. 2 
чрез публичен търг с явно наддаване. Комисия по приватизация и 
следприватизационен контрол дава положително становище. За обект, 
район Одесос, ул. „Шипка“ № 1, ет. 3 чрез публичен търг с явно наддаване. 
Комисия по приватизация и следприватизационен контрол дава 
положително становище. За обект, находящ се в гр. Варна, район Одесос, 
ул. „Шипка“ № 2, ет. 2 чрез публичен търг с явно наддаване. Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол дава положително 
становище. За обект, находящ се в гр. Варна, район Одесос, ул. „Стефан 
Богориди“ № 3 чрез публичен търг с явно наддаване. Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол дава положително 



становище. За обект, находящ се в община Варна, село Каменар, ул. „Княз 
Борис I“ № 8 чрез публичен търг с явно наддаване. Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол дава положително 
становище. За обект, находящ се в община Варна, село Каменар, ул. „Княз 
Борис I“ № 11 чрез публичен търг с явно наддаване. Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол дава положително 
становище. За обект, находящ се в село Звездица, представляващ общински 
нежилищен имот чрез публичен търг с явно наддаване. За обект, находящ се 
на партерния етаж, район Одесос, ул. „Охрид“ № 25 чрез публичен търг с 
явно наддаване. За обект, находящ се в гр. Варна, район Одесос, ул. „Охрид“ 
№ 25, ет. 2 чрез публичен търг с явно наддаване. За обект, находящ се на ул. 
„Славянска“ № 1, 3, 5 чрез публичен търг с явно наддаване. Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол дава положително 
становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Митковски, имате думата. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми господин председател, колеги. Имам два въпроса към 

господин ……. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Бойновски. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Бойновски. Извинявай. Първият ми въпрос е някой от тези имоти 

досега обявявани ли са в други търгове и съответно да не са получили …да 
не са продадени и да ги обявяваме отново? И вторият ми въпрос, той е малко 
по-труден, не знам дали ще можете да ми отговорите. Горе долу имате ли 
представа още колко Община Варна има недвижими имоти, не говоря за 
земя, които евентуално би могла да ги обяви за продажба? И последно към 
Вас, господин Балабанов, направете нещо с климатизацията, че нещо…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Бюджета чакаме. Ремонт на чилъра. Нов чилър изцяло. Съжалявам. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Супер. Тоест, днес сме на… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Днес да. За съжаление.  
 



Петко БОЙНОВСКИ 
По първия… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да дадем възможност на д-р Митковски. А, извинявам се, на 

господин Бойновски. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Добре. На първия въпрос, който зададе д-р Митковски – да. До 

момента има обявявани процедури за продажба чрез ... по реда на Закона за 
приватизацията и следприватизационен контрол за първите четири обекта, 
които изчетох. На Галата и трите ателиета на бул. „Христо Ботев“. Но няма 
депозирани заявления, няма проведени процедури. Миналата година, както 
добре знаете не сме гласували тръжни процедури по Закон за 
приватизацията. Това е всичко, с което имаме готовност към момента да 
можем да обявим процедури за приходната част по местни дейности. А дали 
имаме още недвижими имоти, като сграден фонд, които могат да се ползват 
за продажба? В процес на обследване съм. Казахте, че от културна гледна 
точка. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, разбрах. Други въпроси, колеги, имате ли? Режим на гласуване.  
 
893-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

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

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Аспарухово″, 
ул. „Капитан I-ви ранг Георги Купов” №37, по АОС №6683/29.12.2011г., 
представляващ част от сграда с идентификатор 10135.5510.789.5. състояща 
се от СОС с идентификатор 10135.5510.789.5.2, със застроена площ 230 
кв.м. на втори етаж, ведно с изба № 4, представляваща СОС с 
идентификатор 10135.5510.789.5.6 с площ 10,40 кв.м. на минус първи етаж, 
заедно с 57,62 % идеални части  от  общите  части  на  сградата  и  от  правото  
на  строеж, по КК и КР на град Варна, одобрени със Заповед №РД-18-



73/23.06.2008г. на ИД на АГКК, при начална тръжна цена 57 500 лв. 
(петдесет и седем хиляди и петстотин лева). Сделката не се облага с ДДС.  

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

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

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

8.Стъпка за наддаване в размер на 1 500лв. (хиляда и петстотин лева). 
9.Депозит в размер на 5 000лв. (пет хиляди лева), платими по сметка 

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

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

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

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

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

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

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



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

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

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв. (пет 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

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

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

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

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

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

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

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

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

на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 



15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

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

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Генадий Атанасов и Йордан Павлов; резервни 
членове: зам. председател на КПСК и Йорданка Проданова, и 
възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 250лв. (двеста 
и петдесет лева). 

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

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

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

 
 
 
 
 



894-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение №1662-
9(34)/21.07.2014г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос″, бул. „Христо 
Ботев” №18, вх.9, ет.13, по АОС №10171/03.07.2019г., представляващ 
ателие №3, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос″, бул. 
„Христо Ботев” №18, вх.9, ет.13, по АОС №10171/03.07.2019г., 
представляващ ателие №3, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1.720.1.49 със застроена площ 46,83кв.м., заедно с 0,1266 % идеални 
части от общите  части  на  сградата и  от  правото  на  строеж, по КК и КР 
на район „Одесос”, град Варна, одобрени със Заповед №РД-18-
194/27.03.2019г. на ИД на АГКК, при  начална тръжна цена 41 300лв. 
(четиридесет и една хиляди и триста лева). Сделката не се облага с ДДС.  

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

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

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

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

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

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 



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

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

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

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

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

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

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

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

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

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

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

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

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 



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

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

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

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

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

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

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

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – зам. председател на КПСК; членове – 
Светла Маринова, Стефка Петрова, Йорданка Проданова и Красен Иванов; 
резервни членове: Петко Бойновски и Марица Гърдева, и възнаграждение 
съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 
всеки от членовете на комисията в размер на 250лв. (двеста и петдесет лева). 

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

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 



декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

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

 
 
 
 
 
895-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

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

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос″, бул. 
„Христо Ботев” №18, вх.9, ет.13, по АОС №10167/03.07.2019г., 
представляващ ателие № 1, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1.720.2.47 със застроена площ 61,36 кв.м., ведно с изба с полезна площ 
9,61 кв.м., заедно с 0,1792 % идеални части от общите части на сградата и 
от правото на строеж, по КК и КР на район „Одесос”, град Варна, одобрени 
със Заповед №РД-18-194/27.03.2019г. на ИД на АГКК, при начална тръжна 
цена 59 200лв. (петдесет и девет хиляди и двеста лева). Сделката не се облага 
с ДДС.  

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

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



7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

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

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

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
700лв.(седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 



9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла 



Маринова, Стефка Петрова, Марица Гърдева и Мария Тодорова; резервни 
членове: зам. председател на КПСК и Мартин Златев, и възнаграждение 
съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 
всеки от членовете на комисията в размер на 250лв. (двеста и петдесет лева). 

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

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

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

 
 
 
 
 
896-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

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

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, „Одесос″, бул. 



„Христо Ботев” №18, вх.5, ет.13, по АОС №10164/03.07.2019г., 
представляващ ателие №3, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1.720.4.49 със застроена площ 46,83 кв.м., заедно с 0,1266 % идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, по КК и КР на 
район „Одесос”, град Варна, одобрени със Заповед №РД-18-194/27.03.2019г. 
на ИД на АГКК, при начална тръжна цена 41 000лв. (четиридесет и една 
хиляди лева). Сделката не се облага с ДДС.  

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

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

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

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

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

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

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

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



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

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

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

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

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

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

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – зам. председател на КПСК; членове – 
Светла Маринова, Стефка Петрова, Мартин Златев и Милена Димова; 
резервни членове: Петко Бойновски и Николай Георгиев, и възнаграждение 
съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 
всеки от членовете на комисията в размер на 250лв.(двеста и петдесет лева). 

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

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

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

 



 
 
 
 
897-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свои решения №106-
3(4)/11.02.2020г. и №131-3(4)/11.02.2020г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, 
район „Одесос″, ул. „Двадесет и седми юли” №66, по АОС 
№1790/15.05.2000г., представляващ две стаи в сутерен и земя, Общински 
съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, „Одесос″, ул. 
„Двадесет и седми юли” №66, представляващ самостоятелен обект в сграда 
(две стаи в сутерен) с идентификатор 10135.1507.109.1.1 със застроена площ 
45 кв.м., както и 64,28 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 
10135.1507.109, целият с площ 293 кв.м., по КК и КР на район „Одесос”, 
град Варна, одобрени със Заповед №РД-18-98/10.11.2008г. на ИД на АГКК, 
идентичен с УПИ XVII-28, кв.22 и целият с площ 300,57 кв.м. по АОС 
№1790/15.05.2000г., при начална тръжна цена 65 000лв. (шестдесет и пет 
хиляди лева). Сделката не се облага с ДДС.  

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

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

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

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 500лв. (две хиляди и петстотин 
лева). 

9.Депозит в размер на 5 000лв. (пет хиляди лева), платими по сметка 
IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 



10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

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

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

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

13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  09.30 часа в сградата на община Варна. 

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

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

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

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв. (пет 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

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

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите за физическите лица и лицата, управляващи и 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Николай Георгиев и Николай Малев; резервни 
членове: зам. председател на КПСК и Светлан Златев, и възнаграждение 
съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 
всеки от членовете на комисията в размер на 250лв.(двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 
произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 



провеждането на търга. При не представяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

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

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

 
 
 
 
 

 
898-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свои решения №112-
3(4)/11.02.2020г. и №137-3(4)/11.02.2020г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, 
район „Одесос“, ул. „Шипка” №1, ет.2, по АОС № 6400/05.05.2011г., 
представляващ помещения и земя по АОС №6399/05.05.2011г., Общински 
съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, „Одесос″, ул. 
„Шипка” №1, ет.2, представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1507.250.1.12 със застроена площ 128 кв.м.; изба с 
площ 19,27 кв.м. идеални части от 51,40 кв.м., заедно с 26,60% идеални 
части от общите части на сградата, предмет на АОС №6400/05.05.2011г., 
както и 42,29 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.1507.250, целият с площ 159 кв.м., предмет на АОС 
№6399/05.05.2011г., по КК и КР на район „Одесос”, град Варна, одобрени 
със Заповед №РД-18-98/10.11.2008г. на ИД на АГКК, при начална тръжна 



цена 240 000лв. (двеста и четиридесет хиляди лева). Сделката не се облага с 
ДДС.  

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

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

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

8.Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. (пет хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 10 000лв. (десет хиляди лева), платими по 

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

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

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

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

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

13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  11.30 часа в сградата на община Варна. 

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



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

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

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 10 000лв. (десет 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

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

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

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

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

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

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

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

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

на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 



15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

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

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – зам. председател на КПСК; членове – 
Светла Маринова, Стефка Петрова, Светлан Златев и Станислав Иванов; 
резервни членове: Петко Бойновски и Христо Атанасов и възнаграждение 
съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 
всеки от членовете на комисията в размер на 250лв.(двеста и петдесет лева). 

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

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

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

 
 
 
 
899-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 



контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свои решения №113-
3(4)/11.02.2020г. и №138-3(4)/11.02.2020г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, 
район „Одесос″, ул. „Шипка” №1, ет.3, по АОС №6401/05.05.2011г., 
представляващ помещения и земя по АОС №6399/05.05.2011г., Общински 
съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, „Одесос″, ул. 
„Шипка” №1, ет.3, представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1507.250.1.13 със застроена площ 128 кв.м.; изба с 
площ 19,27 кв.м. идеални части от 51,40 кв.м., заедно с 26,60% идеални 
части от общите части на сградата, предмет на АОС №6401/05.05.2011г., 
както и 42,29 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.1507.250, целият с площ 159 кв.м., предмет на АОС 
№6399/05.05.2011г., по КК и КР на район „Одесос”, град Варна, одобрени 
със Заповед №РД-18-98/10.11.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
при начална тръжна цена 230 000лв. (двеста и тридесет хиляди лева). 
Сделката не се облага с ДДС.  

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

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

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

8.Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. (пет хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 10 000лв. (десет хиляди лева), платими по 

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

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 



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

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

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

13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  14.30 часа в сградата на община Варна. 

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

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

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

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 10 000лв. (десет 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

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

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

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

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 



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

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

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

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

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

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

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

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Христо Атанасов и Христо Боев; резервни 
членове: зам. председател на КПСК и Янко Станев, и възнаграждение 
съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 
всеки от членовете на комисията в размер на 250лв.(двеста и петдесет лева). 

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

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 



декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

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

 
 
 
 
 
 
900-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свои решения №113-
3(4)/11.02.2020г. и №138-3(4)/11.02.2020г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, 
район „Одесос″, ул. „Шипка” №2, ет.2, по АОС №7070/24.08.2012г., 
представляващ помещения и земя, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, „Одесос″, ул. 
„Шипка” №2, ет.2, представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1507.368.1.6 със застроена площ 204,82 кв.м., състоящ 
се от входно стълбище за етажа, вестибюл, 6 (шест) стаи, кухня с тераса, 
баня, тоалет, килер и балкон; таванско складово помещение с площ 119,70 
кв.м. и изба с площ 35,25 кв.м., заедно с 49% идеални части от общите части 
на сградата, както и 93,59 кв.м. идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.1507.368, целият с площ 191 кв.м., предмет на АОС 
№7070/24.08.2020г., по КК и КР на район „Одесос”, град Варна, одобрени 
със Заповед №РД-18-98/10.11.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
при начална тръжна цена 240 000лв. (двеста и четиридесет хиляди лева). 
Сделката не се облага с ДДС.  

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

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 



4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

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

8.Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. (пет хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 10 000лв. (десет хиляди лева), платими по 

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

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

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

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

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

13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  16.00 часа в сградата на община Варна. 

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

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

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

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 10 000лв. (десет 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 



BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
901-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свои решения №119-
3(4)/11.02.2020г. и №144-3(4)/11.02.2020г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, 



район „Одесос″, ул. „Стефан Богориди” №3, по АОС №9024/20.05.2016г., 
представляващ магазин и земя по АОС №9575/18.07.2017г., Общински 
съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, „Одесос″, ул. „Стефан 
Богориди” №3, представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1507.515.1.6 със застроена площ 47 кв.м. и 7 % 
идеални части от общите части на сградата, предмет на АОС 
№9024/20.05.2016г., както и 12,39 кв.м. идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.1507.515, целият с площ 177 кв.м., предмет на АОС 
№9575/18.07.2017г., по КК и КР на район „Одесос”, град Варна, одобрени 
със Заповед №РД-18-98/10.11.2008г. на ИД на АГКК, при начална тръжна 
цена 65 000лв. (шестдесет и пет хиляди лева). Сделката не се облага с ДДС.  

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

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

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

8.Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. (три хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 5 000лв. (пет хиляди лева), платими по сметка 

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

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

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



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

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

13.Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  09.30 часа в сградата на община Варна. 

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

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

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

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв. (пет 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

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

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

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

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

14.11.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, че юридическото лице не е обявено в несъстоятелност, не се 



намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не се намира в 
ликвидация (оригинал); 

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

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

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

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

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

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Йордан Павлов и Йорданка Проданова; 
резервни членове: зам. председател на КПСК и Красен Иванов, и 
възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 250лв.(двеста 
и петдесет лева). 

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

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



декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

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

 
 
 
 
 
902-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свои решения №124-
3(4)/11.02.2020г. и №149-3(4)/11.02.2020г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в община Варна, 
село Каменар, ул. „Княз Борис I“ №8, по АОС №3898/15.06.2006г., 
представляващ магазин и земя, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в община Варна, село Каменар, ул. 
„Княз Борис I“ №8, по АОС №3898/15.06.2006г., представляващ магазин на 
първи етаж от сграда с идентификатор 35701.501.222.1 със застроена площ 
44 кв.м., както и ½ идеална част от общите части на сградата;  склад към 
магазина, представляващ  сграда с идентификатор 35701.501.222.2 със 
застроена площ 19 кв.м.; ½ идеална част от тоалет, както и 115 кв.м. идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 35701.501.222, целият с площ 547 
кв.м., по КК и КР на село Каменар, община Варна, одобрени със Заповед 
№РД-18-69/30.01.2020г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XII-222, кв.41 с 
площ 108 кв.м. идеални части от 540 кв.м., при начална тръжна цена 20 
000лв. (двадесет хиляди лева). Сделката не се облага с ДДС.  

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

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



7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

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

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

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

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

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

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

13.Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  11.30 часа в сградата на община Варна. 

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

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

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

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

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 



9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – зам. председател на КПСК; членове – 



Светла Маринова, Стефка Петрова, Красен Иванов и Марица Гърдева; 
резервни членове: Петко Бойновски и Мария Тодорова, и възнаграждение 
съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 
всеки от членовете на комисията в размер на 250лв.(двеста и петдесет лева). 

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

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

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

 
 
 
 
 
903-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свои решения №125-
3(4)/11.02.2020г. и №150-3(4)/11.02.2020г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в община Варна, 
село Каменар, ул. „Княз Борис I“ №11, по АОС №409/07.11.1997г. и АОС 
№10475/06.11.2020г., представляващ сгради и земя, Общински съвет – 
Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в община Варна, село Каменар, ул. 



„Княз Борис I“ №11, по АОС №409/07.11.1997г. и АОС 
№10475/06.11.2020г., представляващ сграда с идентификатор 
35701.501.419.3 със застроена площ 85 кв.м. и сграда с идентификатор 
35701.501.419.2 със застроена площ 19 кв.м., и поземлен имот с 
идентификатор 35701.501.419, целият с площ 1809 кв.м., по КК и КР на село 
Каменар, община Варна, одобрени със Заповед №РД-18-69/30.01.2020г. на 
ИД на АГКК, при начална тръжна цена 80 000лв. (осемдесет хиляди лева). 
Сделката не се облага с ДДС.  

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

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

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

8.Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. (три хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 5 000лв. (пет хиляди лева), платими по сметка 

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

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

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

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



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

13.Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  14.30 часа в сградата на община Варна. 

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

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

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

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв. (пет 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Мария Тодорова и Мартин Златев; резервни 
членове: зам. председател на КПСК и Милена Димова, и възнаграждение 
съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 
всеки от членовете на комисията в размер на 250лв.(двеста и петдесет лева). 

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

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

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

 



 
 
 
904-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свои решения №126-
3(4)/11.02.2020г. и №151-3(4)/11.02.2020г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в община Варна, 
село Звездица, по АОС №10322/17.12.2019г., представляващ сграда и земя, 
Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в община Варна, село Звездица, по 
АОС №10322/17.12.2019г., представляващ сграда с идентификатор 
30497.501.241.1 със застроена площ 56 кв.м., година на строеж – 1985г. и 
поземлен имот с идентификатор 30497.501.241, целият с площ от 1704 кв.м., 
по КК и КР на село Звездица, община Варна, одобрени със Заповед №РД-
18-17/06.03.2015г. на ИД на АГКК, при начална тръжна цена 76 000лв. 
(седемдесет и шест хиляди лева). Сделката не се облага с ДДС.  

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

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

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

8.Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. (три хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 5 000лв. (пет хиляди лева), платими по сметка 

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

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 



удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

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

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

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

13.Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  16.00 часа в сградата на община Варна. 

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

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

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

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв. (пет 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

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

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

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

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 



14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

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

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

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

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

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

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

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – зам.председател на КПСК; членове – 
Светла Маринова, Стефка Петрова, Милена Димова и Николай Георгиев; 
резервни членове: Петко Бойновски и Николай Малев, и възнаграждение 
съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 
всеки от членовете на комисията в размер на 250лв.(двеста и петдесет лева). 

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



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

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

 
 
 
 
 
905-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свои решения №110-
3(4)/11.02.2020г. и №135-3(4)/11.02.2020г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, 
район „Одесос”, ул. „Охрид” №25, по АОС №218/28.07.1997г., 
представляващ магазин и земя, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос”, ул. 
„Охрид” №25, по представляващ магазин, самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1506.744.1.5 със застроена площ 21,60 кв.м., заедно с 
3,2857% идеални части от общите части на сградата и 8,02 кв.м. идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.1506.744, целият с площ от 
244 кв.м., по КК и КР на район „Одесос”, град Варна, одобрени със Заповед 
№РД-18-98/10.11.2008г. на ИД на АГКК, идентичен с пл.№9, кв.79, 
подрайон 7, целият с площ 214 кв.м. по АОС №218/28.07.1997г., при начална 
тръжна цена 35 000лв. (тридесет и пет хиляди лева). Сделката не се облага с 
ДДС.  

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

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 



4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

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

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. (две хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 5 000лв. (пет хиляди лева), платими по сметка 

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

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

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

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

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

13.Търгът да се проведе на 19-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  09.30 часа в сградата на община Варна. 

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

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

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

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв. (пет 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 



BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

 
 
 
 
906-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свои решения №111-
3(4)/11.02.2020г. и №136-3(4)/11.02.2020г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, 
район „Одесос”, ул. „Охрид” №25, по АОС №218/28.07.1997г., 
представляващ помещения и земя, Общински съвет – Варна реши: 



І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос”, ул. 
„Охрид” №25, представляващ помещения, самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1506.744.1.2 със застроена площ 125,95 кв.м., заедно 
с 19,7143% идеални части от общите части на сградата и 48,10 кв.м. идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.1506.744, целият с площ от 
244 кв.м., по КК и КР на район „Одесос”, град Варна, одобрени със Заповед 
№РД-18-98/10.11.2008г. на ИД на АГКК, идентичен с пл.№9, кв.79, 
подрайон 7, целият с площ 214 кв.м., по АОС №218/28.07.1997г., при 
начална тръжна цена 118 000лв. (сто и осемнадесет хиляди лева). Сделката 
не се облага с ДДС.  

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

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

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

8.Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. (три хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 5 000лв. (пет хиляди лева), платими по сметка 

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

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

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

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на участника 
и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я 



етаж в сградата на община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

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

13.Търгът да се проведе на 19-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  11.30 часа в сградата на община Варна. 

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

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

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

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв. (пет 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

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

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

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

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

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

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 



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

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

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

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

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

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – зам. председател на КПСК; членове – 
Светла Маринова, Стефка Петрова, Станислав Иванов и Христо Атанасов; 
резервни членове: Петко Бойновски и Христо Боев, и възнаграждение 
съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 
всеки от членовете на комисията в размер на 250лв.(двеста и петдесет лева). 

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

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

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на средствата 



и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата при търга 
цена. 

 
 
 
 
907-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свои решения №1515-
3(37)/30.01.2019г. и №1520-3(37)/30.01.2019 г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, 
район „Одесос”, ул. „Славянска” №1-3-5, по АОС №7755/05.09.2014г., 
представляващ помещения, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос”, ул. 
„Славянска” №1-3-5, по представляващ помещения - самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 10135.1508.283.5.1 на две нива: ниво 1 (едно) със 
застроена площ 135,40 кв.м. и ниво 2 (две) със застроена площ 328,70 кв.м. 
и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1508.283.5.2 със 
застроена площ 175 кв.м., заедно с 19,81% идеални части от общите части 
на сградата и от правото на строеж, по КК и КР на район „Одесос”, град 
Варна одобрени със Заповед №РД-18-98/10.11.2008г. на ИД на АГКК, 
изменени със Заповед №18-3740/27.03.2014г. на Началника на СГКК – 
Варна, по АОС №7755/05.09.2014г., при начална тръжна цена 790 000 лв. 
(седемстотин и деветдесет хиляди лева). Сделката не се облага с ДДС.  

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

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

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

8.Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. (пет хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 10 000лв. (десет хиляди лева), платими по 

сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при 



„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

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

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

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

13.Търгът да се проведе на 19-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  14,30 часа в сградата на община Варна. 

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

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

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

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 10 000лв. (десет 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
700лв. (седемстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Христо Боев и Янко Станев; резервни членове: 
зам. председател на КПСК и Генадий Атанасов, и възнаграждение съгласно 
чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 
членовете на комисията в размер на 250лв.(двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 
произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 



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

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

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Николай Почеканов – „за“, Николай Капитанов – 

„против“, Венцислав Сивов – „за“, Велин Стоянов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 31; против – 8; 

въздържали се – 7; отсъстващи – 5, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на господин Бойновски. Преминаваме към трета точка от 

дневния ред - предложения за решения от ПК „Финанси и бюджет”, които 
ще си позволя да ви докладвам. 
  



ІV. 
 

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

„Финанси и бюджет” относно: 
(1) – приемане бюджета на Община Варна за 2022 г. по приходи и 

разходи и приложенията към него. 
(2) – даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг. 
(3) – увеличаване на общата численост на персонала в дейност 

„437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“, функция 
„Здравеопазване“, филиал „Детски ясли“. 

(4) – изменение и допълнение на т. 9.12. от Приложение № 2 към 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услуги на територията на община Варна.   

(5) – отмяна на решение № 579-18(7)/21.05.2008 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(6) – промяна на решение № 1418-2 IV от протокол № 36/19.12.2018 
г. на Общински съвет – Варна. 

(7) – промяна на решение № 1577-6(39)/24.04.2019 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(8)  – определяне на основни месечни заплати на Кмета на Община 
Варна, Председателя на Общински съвет – Варна, кметове на райони и 
кметства към Община Варна. 

(9) – определяне на икономическа рамка за 2022 г., по договор за 
обществен превоз на пътници с рег. № РД13024368ВН/23.10.2013 г. 

(10) – изменение на решение № 434-2(10)/16.12.2020 г.  – Цени на 
превозни документи, в частта на Раздел I.  

(11) – приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от 
Европейския съюз на община Варна за 2020 г. 

(12) – опрощаване на държавни вземания. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първото предложение относно приемане на бюджета на Община 

Варна за 2022 г. по приходи и разходи, съгласно приложенията към него. 
Имате думата. Положителни становища на всички комисии, без ПК 
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“. Колега Къчев, 
първо имате думата. След това колега Георгиев. Заповядайте. 

 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Ще се изкажа по 

приемането на бюджета по приходи и разходи и приложенията към него. Ще 



гледам да бъда кратък. Проблемите наслагвани с годините в следствие 
неадекватното управление на управляващите ескалират и не намират 
решение с предлагания бюджет 2022. Преди 10 години, с бюджет от 200 
милиона, всички го знаем, Варна се радваше на призванието „най-добрият 
град за живеене“. А сега с близо 650 милиона, които искате да гласуваме е 
градът с разбити улици, мръсен и неприветлив. Всички знаем състоянието 
какво е в момента. Липсват идеи за дългосрочното ни развитие на този град. 
Колко вече станаха дълговете на община Варна, че администрацията се кани 
да тегли заем от близо 150 милиона. И то не за ключови за развитието на 
града ни проекти, а за инфраструктурни, които за които има заложени 
крайни суми, но не и разбивки по пера. Не сме съгласни с предложението за 
приемане на разходи по функция образование. Поради липса на готовност 
за двусменния режим на работа, всички го знаем това, липса на сграден 
фонд, адекватен на нуждите, които се изискват. Неправомерно 
разпределение на учебните паралелки и ред други. Много въпроси пораждат 
и договорите за ремонт на училищата като емблематичен стана 
некачествения ремонт на училище „Димчо Дебелянов“, извършен с 2,6 
милиона европейско финансиране, вследствие на което в началото на 
февруари тази година покривът започна да се руши и да пада. Финансовите 
параметри по функция здравеопазване – те са държавно делегирани всички 
го знаем това, но общината не отделя достатъчно средства за капиталови 
разходи в бюджета. Одобряваме социално насочените програми, но не сме 
съгласни с липсата на осигурени средства за модернизация на ДКЦ-тата. 
Знаем в какво състояние се намират всички болници. Повече от 10 години 
не се залага в бюджета финансови средства не се залагат за тази прословута 
за проектиране инфекциозна болница на град Варна. По функция социално 
осигуряване, подпомагане и грижи настояваме да бъде заделена целево 
сумата от 2,5 милиона лева, грубо по наши сметки, за отпускане на 
еднократна финансова помощ за новородени и/или осиновени деца и 
насърчаване на раждаемостта на територията на града ни. Няма прозрачност 
при разходване на средствата, акумулирани от местни данъци и такси и най-
вече от таксите за битови отпадъци. Въпреки финансираното осигуряване и 
през 2021 г. и до момента през тази година не са налице, предвидените в 
обществената поръчка в пълен обем нови, съвременни, високотехнологични 
машини, които да подобряват качеството на сметосъбирането и 
сметоизвозването в града ни. Къде са парите от излишъка в сметката за 
сметосъбиране? Къде са тези пари от зимната поддръжка, като знаем, че 
през последните 3-4 години сняг във Варна не е имало сериозно? 
Безразборно продължава да се строи и презастрояват междублоковите 
пространства и строителството върху зелените площи на жилищни 
кооперации с липса на всякакви естетически…всякакви естетически норми 
за нормален живот. В изпълнение на нормите за проектиране на пешеходни 
пространства и тротоари, велоалеи и липса на паркоместа в сгради в режим 



на етажна собственост. Експертния съвет по устройство на територията 
следва да предлага на Кмета за одобряване и озаконяване на всеки нов 
разумен инвестиционен проект за жилищна кооперация, производствени 
сгради, халета, търговски и т.н. обекти, спортни обекти, футболни терени и 
спортни игрища, за които ставаше въпрос и в предните комисии, за да има 
къде да спортуват децата ни. Нищо такова не се наблюдава в развитието на 
града ни. Като този експертен съвет изглежда обслужва други интереси. 
Безумната като строителни недоразумения са из целия град, наслагвани във 
времето. Но най-фрапиращи са в новоизградените квартали и селищни 
образования – Бриз, Изгрев, Добрева чешма, Манастирски рид, Акчелар да 
не изброявам всички. Където липсва изградена улична регулация в 
съответствие с Наредбата за планиране и проектиране на комуникационно-
транспортната схема на урбанизираните територии. На каквито нужди 
трябва да отговаря град Варна. Разширяването на платената синя зона само 
задълбочава противопоставянето на жителите на града, поради липсата на 
буферни паркинги и удобна транспортна схема, която да улеснява хората за 
достъп до централните части на града ни. Готвенето на удължаването на 
това платено време за паркиране, включително и въвеждането му в събота и 
неделя ще затрудни хората от крайните квартали без да им предлага реална 
алтернатива за придвижване. Къде са 20-те милиона събрани от гражданите 
от миналата година от синя зона? Нямаме точен и ясен отчет. Поради 
управленска немощ и липса на ефективна комисия голяма част от временно 
преместваемите обекти, не веднъж съм го казвал - търговски обекти, 
преместваеми в кавички са в нарушение на изискванията на чл. 56 от ЗУТ – 
Закон за устройство на територията. Като тези конструкции са реализирани 
с използване на бетонни фундаменти. Няма как да бъдат преместваеми. 
Вследствие на тежките управленски недоразумения при разходването на 
парите на варненци от управляващата администрация, ние ще гласуваме 
против и няма да подкрепим бюджета на Община Варна за 2022 г. в този 
вид, въпреки внушителния размер от близо 650 милиона.  

И накрая призоваваме ви, колеги общински съветници, нека да бъдем 
мъдри, разпределяйки парите на варненци. Да направим така, че да има 
повече пари за децата на Варна и след осигурените средства от държавния 
бюджет за безплатни детски градини и ясли. Да осигурим финансов ресурс, 
за да бъде безплатна и детската кухня за нашите малки съграждани през 
следващите години. Да не ни е срам. Благодаря за вниманието.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Георги Георгиев, имате думата. След това – колегата 

Чутурков.   
 
 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Колеги, бюджетът, който предстои да разглеждаме е обявен като 

рекорден. Но какво значение има стойността на един бюджет, ако той се 
харчи и се налива в пробита каца? Виждаме го за поредна година. Виждаме 
как публичните ресурси не се разпределят в интерес на обществото и в 
интерес на града ни. Въпреки милионите, които влизат в този град той не 
става по-добър, не става по-конкурентоспособен, не става по-привлекателен 
за туризъм, не става по-модерен. Идеята на този бюджет би следвало да се 
случи точно нещо от това, което коментирам. Ако погледнем 
макропоказателите виждаме, че 40 % от общата стойност на разходите се 
насочват към разходи за държавни дейности. Реално стойността, която 
отива за местните дейности от този бюджет е 322 милиона, тоест 60 %. 
Всеки втори лев в този бюджет отива за бюрокрация. Какво значение има 
колко голям е този бюджет, ако бизнесът, спортът, гражданите не усещат 
ефективно неговата сила. Няма да карат по по-добри улици, няма да отидат 
в по-добри болници, няма да се състезават в по-добри зали, няма да са горди, 
като дойдат техните гости в този град. Ние държахме този бюджет да има 
фокус. Ако погледнем действително макропоказателите изпъкват сумите за 
образование, да 200 милиона. Ама и предните бюджети имаше милиони за 
образование и видяхме какво се случи и с „Димчо Дебелянов“, видяхме 
какво се случи и с „Васил Левски“ – училището, където бяха наляти едни 
милиони и така и не се върна една стотинка от инвеститора, който уж щеше 
да връща някакви пари. Щеше да бъде осъден – осъдиха го и до там. И 
приключи. Същата работа и с „Димчо Дебелянов“ – покривът сега криво 
ляво се опитват да го възстановят, ама залата стои и в момента в този дъжд 
капи повече вътре, отколкото вън. Та в тази връзка стойността на бюджета 
не е ефективен показател. Показател е резултатът от този бюджет. Ясно се 
вижда, че целта на този бюджет е, ако предния бюджет го обявихме като 
бюджет на безвремието, този може да го обявим като бюджет за убиване на 
номера. 29 милиона…..26 милиона отиват за общинска администрация. 
Само 29 милиона за здравеопазване и болниците ще продължат да бъдат 
такива каквито са в момента. Ето има лекари. Защо го допускате това? Там 
нима няма нужда от по-добра среда, няма нужда от по-добри условия за 
работа?  

Друг знаков символ на настоящия бюджет е фактът, че някъде около 
1,5 милиона се отпускат за спортни дейности, дори и по-малко с последната 
намеса на председателя на комисията по „Младежки дейности и спорт“, а 
1,6 за Зоопарка. Тоест, всички 53 събития или 51, които останаха са много 
по-маловажни от това например лъвът да има ехограф. Или пък да се купи 
изключително важната двойка средно големи котки за града. Значи, деца 
няма да успеят да се състезават, няма да успеят да имат по-добри условия за 
състезания, няма да имат по-добри зали. Ще тренират в опасни условия. Ще 
тренират под лампи, които тежат десетки килограма и не се знае кога ще 



паднат, въпреки че се обърнахме към комисия собственост. Не знам, 
господин Бойновски го няма в момента, от декември сме го замолили 
буквално да направи стойност за ремонт на залите на стадион „Локомотив“ 
и няма никакво развитие. И те продължават да са отвратителни. Ей тия хора, 
които бяха тук, трябваше тогава да го коментираме това. Въпросният 
бюджет не представлява това, което трябва да бъде Варна в 2022 г. Ние 
бихме желали да има фокус. Ако трябва едната година действително да се 
фокусираме върху здравеопазването. Ако трябва едната върху спорта, върху 
туризма. Все пак това е туристически град и по никакъв начин по-
привлекателен, по-интересен. Забележете фокуса. Аквариумът на града е 
една къщичка някъде в Морската градина. Забележете в Констанца 
например, има пет пъти по-хубав аквариум, отколкото това нещо, което 
наричаме аквариум във Варна в момента. И вместо да се развива морския 
облик на този град и да  се направи така, че той да стане привлекателен 
туристически център, сериозна европейска морска столица, ние подкрепяме 
с 50 хиляди лева например машина за превоз на животни. Не че не е нужно, 
не, че не трябва, ама би трябвало да има фокус. Би трябвало този град да се 
развива. Затова благодаря ви за вниманието.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Чутурков, имате думата. След това – колега 

Губатов. А, извинявам се, след това д-р Митковски. После колегата Губатов.  
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-кмет. 
Според мен, три въпроса са от изключително важно значение при 

изготвянето, обсъждането и приемането на бюджета. Това са времето, 
технологията и съдържанието. 
 По отношение на времето. Считам, че закъсняхме. София прие своя 
бюджет на 31 март. Това закъснение не беше за сметка на по-качественото 
обсъждане. Напротив. Не е нормално бюджетът да се обсъжда само 5 дни и 
съветниците да имат по 3 комисии на ден. Не е нормално днешното 
заседание на общинския съвет да се провежда в предпразничните дни на 
Великден. По всяка вероятност целта е обсъждането да се формализира и 
общественият отзвук да се загуби в празника и пътуването. 
 По отношение на технологията. Логично  е при обсъждането на новия 
бюджет в комисиите да се обсъжда и отчета за 2021 г. От отчета могат да се 
направят анализи, оценки и изводи, да се аргументира новия бюджет. Това 
не се случи, като се изключат спорадичните въпроси, на които не винаги 
имаше кой да отговори. От публикувания отчет не по всички пера има 
цифрово изражение. Например, каква е печалбата от синя зона и за какво 
точно е изразходвана? Колко са средствата, използвани за зимно почистване 
при почти безснежната зима? И  много други. В една част от комисиите 



имаше искане съветниците под някаква форма да вземат участват при 
формирането на бюджета. Например в ПК „Култура и духовно развитие“ 
имаше искане за Фонд „Култура“ да бъдат отделени милион и половина, а 
не един милион, от който 200 хиляди за финансиране на медиите. 
Недопустимо е, при 91 милиона по-голям бюджет за 2022 г., 130 хиляди по-
малко да са за програма „Международни и местни културни прояви“ в 
сравнение с 2021 г., в която имаше много строги ограничения във връзка с 
пандемията.  
 По отношение на съдържанието. Общинската политика трябва да 
отразява потребностите и интересите на гражданите на Варна и да се стреми 
да създава еднакъв стандарт за жизнена среда, независимо от това къде 
живеят. На практика обаче,  в резултат от водената политика се наблюдава 
противопоставяне на една група от гражданите на друга. 
 Налице е противопоставяне на живеещите в синя зона, на живеещите 
в планираната зелена зона и на останалите извън зоните. Всяка група си има 
своята истина. Първата група смята, че при недостиг от 68% паркоместа не 
трябва да приема колите от целия град и на гостите на Варна,  другата група 
– че тяхната зона се е превърнала в буферен паркинг на синята зона, а 
третата група – че и през почивните дни не могат да заведат децата си до 
Морската градина. Тези противоречия биха се притъпили ако Община 
Варна като всеки европейски град има визията и постепенно изгражда 
буферни, подземни и многоетажни паркинги, които да се ползват на 
достъпни цени. Това важи и за район като „Владислав Варненчик“, който не 
беше презастроен и имаше възможности, които за съжаление все повече 
намаляват. 
 Налице е противопоставяне и на жителите на Варна от старите райони 
на  тези, които живеят в селищните образувания. И едните, и другите плащат 
данъци, но улиците на  селищните образувания приличат на лунен пейзаж, 
недостъпни за линейки и сметоизвозваща техника. В тази връзка, ние 
настояваме основният ремонт на  двете улици на образованието „Добрева 
чешма“ - „Орфей“ и „Зевс“, и съпътстващата ги инфраструктура на стойност 
3 150 000 лв. да бъдат финансирани директно от общинския бюджет. 
Причината е изключително тежкото състояние на тези улици и 
необходимостта ремонтът да се случи до края на годината. Това ще даде 
възможност да се решат поетапно и въпросите с градския транспорт и 
сметоизвозването. 
 И накрая, бюджетът на Община Варна освен да създава условия и 
предпоставки за по-добра жизнена среда, трябва да създава условия и 
предпоставки и за по-добра трудова реализация на своите гражданите. В 
това отношение са необходими целенасочени действия за развитието на 
индустриалните зони на Варна и създаването на работни места за учениците 
и студентите, които завършват своето образование. Благодаря ви. 
 



 Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Д-р Митковски. След това – колега Губатов.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. За съжаление от 

администрацията на най-важното приемане, на най-важният документ за 
годината присъстват заместник-кметове. На уважаеми заместник кметове. 
Какво представлява общинският бюджет за тази година на Община Варна? 
Може да си вадите извод и да съдите по заглавната му страница. При 650 
милиона бюджет, заглавната страница наподобява архивен документ от 
държавна сигурност. Ами, оцветете го поне малко. Боички, ако нямате, ще 
ви купим. Така. Няма пари, разбира се. А, сега вече сериозно. Но това също 
е сериозно, защото това означава отношение. Скъпо е, разбира се, докторе, 
знам. И 3D принтирането е скъпо.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз се извинявам, че Ви прекъсвам, цветната презентацийка да ви 

помоля да сложите на екрана, ако е на компютъра.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Ако може? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. … пък за д-р Митковски държавна сигурност няма да изглежда 

добре на екрана на излъчването. Да, да.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Така. Колеги, освен всичко останало, бюджетът на една структура, на 

една държава, на една община показва, освен всичко останало и 
приоритетите, които са залегнали в разбирането на администрацията и на 
мнозинството за това какво е най-важно за общината. По какви пера трябва 
да бъдат изразходвани тези средства, които общината акумулира? Какво 
виждаме в настоящия бюджет? Не става. Добре. Демократична България 
няма да подкрепи този бюджет. Това предполагам не е изненада за никого. 
И не, защото не искаме Варна да има бюджет, а защото искаме Варна да има 
бюджет на развитието и растежа. Уважаеми господа от администрацията и 
уважаеми дами и господа управляващи града ни, вие ни предлагате бюджет, 
на статуквото, който е буквално копи-пейст от последните десетина години. 
Философията на бюджета е ясна. Да изхарчим едни пари и разбира се, да ги 
изхарчим парите на варненци през така наречените правилни фирми, като 
стотици, милиони отново отиват за тези, които иначе ден през ден стачкуват 
на входа и изхода на Варна. Защото не са си получили някакви пари. Няма 
пари за децата, които искат да тренират баскетбол, но слава богу това нещо 



го поправихме в началото на днешното заседание. Но има отново милиони 
за така нареченото Рибарско пристанище на Карантината, което така и няма 
да заработи. Хората от квартал „Изгрев“ ще продължат да стоят без 
инфраструктура, но община Варна ще преасфалтира улици и дупки, които 
само преди една година ги е кърпила. Конкретен пример – отсечката между 
ул. „Братя Миладинови“ и бул. „Сливница“. Всяка година едни и същи 
дупки по два пъти. Продължават да се дават милиони за бул. „Васил 
Левски“, иначе не можем да намерим терен от 20 декара за новото училище, 
но ще продадем 140 декара общинска земя, даже вече ги продадохме или 
поне ги заложихме. Иначе ще оставите, господа управляващи, в историята 
след най-скъпия булевард в Европа и с най-скъпата детска площадка за 300 
хиляди в село Звездица. Разбира се, че не сте забравили да си увеличите и 
заплатите и да изхарчите едни 27 милиона, а свободните артисти пак ще 
имат да вземат някой друг път. Това е срамно за Община Варна, колеги. 
Продължаваме да ремонтираме в кавички междублоковите пространства без 
да помислим това, което го казаха и досега останалите изказващи се за 
буферни паркинги и озеленяване на тези пространства. Къде са парите за 
актуализация на Общия устройствен план и за модерна индустриална зона? 
Няма ги. Има пари за стадион Уембли. Извинявайте, за стадион „Спартак“, 
който го ремонтираме, понеже вашите цени почти като за Уембли. И т.н. и 
т.н. Искам между другото и нещо да ви попитам. Спомняте ли си каква беше 
глобата за сметопочистващата фирма, която я наложихме? Не я виждам в 
приходната част на бюджета. Спирам дотук, защото всички варненци, само 
завършвам, господин председател, всички варненци виждат на какво 
заприлича града ни в последните 15 години. И този бюджет ще затвърди за 
съжаление картината на упадък. Ще кажа само на моите съграждани, че 
приемането на този бюджет и новия дълг, Варна ще стане най-задлъжнялата 
Община в България след София, а на глава от населението сме първенци. 
Призовавам общинските съветници, които се чувстват варненци, а не 
варналии да отхвърлят този срамен за града ни бюджет. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Губатов, имате думата. След това Николай 

Костадинов. 
 
Юлиян ГУБАТОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Какво изисква с 

местни приходи да се дофинансират държавни дейности след като 
приходите от централния бюджет за 2022 г. са с близо 31 милиона повече 
спрямо 2021 г. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Станев, ще дам възможност. 



Юлиян ГУБАТОВ 
Другото, което така искам да попитам дали има готовност общинската 

администрация да направи една разбивка на параграф 10 – издръжка в 
разходите за общинския съвет на стойност 180 хиляди лева. Просто 
разбивка на параграф 10 – издръжка. Така. По отношение на бюджета ясно 
се вижда 446 хиляди за три детски площадки към прилежащи детски 
градини, при положение, че има детски градини в града, които са си дали 
проекти още от 2019 г. и те залежават в някое чекмедже най-вероятно в 
общинската администрация. В „Наука и образование“ попитах за това. 
Отговорено ми беше съответно, че няма пари. Няма пари. Явно тези 202 
милиона в „Наука и образование“, които представляват 36 % от целия 
бюджет за 2022 г. ще отидат на друго място. Другото, което ми направи 
впечатление са тези 26 милиона разходи за общинска администрация и 
приходите от 15 милиона, свързани с продажбата на поредната порция 
общински парцели. В този ред, така представен бюджета, ние групата от 
„Възраждане“ няма да го подкрепим. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Ще Ви бъде представена справка. Колега Костадинов, 

имате думата. Моля, членовете на групи да правят едно общо изказване. А, 
въпрос, да, да. Заповядайте.  

 
Николай КОСТАДИНОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Искам да задам 

въпрос относно План сметка „Чистота“. Как тълкувате чл. 66, ал. 3, т. 2 от 
Закона за местните данъци и такси, който гласи в частта, която засяга нас в 
случая, че Законът за държавния бюджет за съответната година не бъде 
приет до 25 декември на предходната година от Народното събрание, План 
сметката трябва да се приеме до 15 януари. А ние я приемаме април месец.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Ще дам възможност да Ви отговорят. Кой би могъл тук, 

колега? Ами, има ли други въпроси от колеги, за да дам един път думата на 
дирекцията да подава отговори. Колега Капитанов, заповядайте. Записвайте 
си въпросите, за да можем накрая да ви дадем възможност да отговорите. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Така. Колеги, аз първо искам да благодаря на д-р Митковски за това, 

че така добре обобщи нашето отношение като група към бюджета, но аз 
искам да вляза в един конкретен детайл от него. Темата всъщност, две 
рекордни постижения. Едното рекордно постижение е рекордния бюджет на 
Варна, който тази година е 650 млн. лв., другото рекордно постижение е 
едно много голямо пано, даже от две части, на входа на тази сграда в 



момента. Там пише „Варна – люлка на най-старата цивилизация“ или нещо 
така е формулирано т.е. говорим за т.нар. Култура Варна. Нещо, което преди 
6 500 години по нашите земи, някой е бил на много по-високо ниво от 
всичко останало в този период от историята. Защо го показвам това? Защо 
го вкарвам, като коментар? С нашия рекорден бюджет и с тази претенция 
велика и основателна, между другото за най-старата цивилизация в света, 
тази година Община Варна създава абсолютно недопустим прецедент, който 
води към ограничаване на финансирането на свободните агенти на 
културата. В година, в която ние правим рекордни разходи, в тази година 
ние заявяваме, че културата за нас няма кой знае какво значение и 
предложението за момента, което беше оттеглено, но все пак си стои на 
дневен ред е свързано с ограничаване, с намаляване с 20% на разходите в 
сферата на културата, говоря конкретно за фонд „Култура“. Нещо повече, 
във фонд „Култура“ недопустимо беше предложено, това в момента не е 
тема на обсъждане, но просто все пак е факт, също беше предложено да 
влязат и медиите, които обичат така да казват „браво, Кмете“. Тяхната идея 
всички знаем каква е, няма нужда да си казвам за пореден път мнението, те 
нямат работа в бюджета на общината. Ако имат културни проекти нека да 
си ги заявят, като културни и да си получат финансирането. На общо 
основание без такова ограничение, просто е безсмислено. През месец 
декември г-жа Антония Йовчева е внесла към г-жа Мария Тодорова – 
председател на комисия по „Култура и духовно развитие“ анализ и 
предложение за новия бюджет за 2022 г. за фонд „Култура“. В прогнозния 
времеви график и финансирането са посочени разходи, това е официален 
документ, който излиза от дирекция „Култура“ към общинската комисия, 
към комисията, която е в Общинския съвет са посочени разходи 1 млн. 200 
хил. лв. В този документ няма посочени медии. Към днешна дата на нас ни 
се предлага 1 млн., в които са включени 200 хил. лв. прогнозно за медии т.е. 
вместо да дадем 1 млн. 200 хил. лв., ние режем надолу и даваме 800 хил. лв. 
На мен предложението ми е да се съобразим с това, което е дала като 
предложение дирекция „Култура“, защото то все пак е сериозно 
мотивирано, тук има един доста сериозен доклад с анализ и да гласуваме       
1 млн. 200 хил. лв. за фонд „Култура“, в които подчертавам не трябва да 
влизат парите за медии, така както са предвидени в Правилника. Така, че 
това искам да Ви предложа колеги, важно е. Моята лична философия една 
лека вметка – спорта, културата и науката са трите стълба, на която се 
развива всеки един индивид. Очевидно науката при нас е в училищата, ние 
ги поддържаме образованието, но имаме да кажем задължението формално, 
и към спорта, и към културата. Днеска видяхме, че спорта беше подкрепен, 
за което поздравявам всички колеги, да вярна е, под натиск стана, но все пак 
ние го приехме. Културата не е толкова обединена, но не по-малко силна, 
като влияние т.е. тя първо има влияние положително за нас, за нашите ако 
щете наследници и за тяхното развитие. Но искам да ви кажа, че тези хора 



по някакъв начин не са доволни и ние няма да останем накрая доволни. 
Просто това е факт. Не можем да им ограничаваме разходите, предлагам да 
увеличим с 200 хил. лв. бюджета на фонд „Култура“ в частта, която е за 
свободните културни оператори на 1 млн. 200 хил. лв. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Преди да дам думата на следващия заявил желание, по 

предложението на колегата Капитанов мнения и съображения. Има 
направено предложение. 

По предложението ли? Заповядайте. 
 

Николай ТОДОРОВ 
Добър ден. Николай Тодоров се казвам, представям така да се каже, 

независимия културен сектор във Варна. В понеделник изпратихме едно 
писмо, както към част от институциите в България, към Общински съвет – 
Варна, към медиите във Варна, в което подробно обяснихме казуса с фонд 
„Култура“ за тази година. Ще си позволя един малко по различен аспект на 
казуса, който може би част от вас не познават и може би няма от къде, но 
сега е важно да го разберем, тъй като до тук се говореше за приходи в 
Община Варна, как се намаляват приходи, от къде ще дойдат повече пари. 
Това в момента, което ще Ви обясня е една такава възможност. Всички 
знаем Плана за възстановяване и развитие, който вече е публично оповестен, 
достъпен е в Интернет, бихте могли да го разгледате. Там …не е приет, да. 
Съгласен съм, така е… 
 

От залата 
/н.р./ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Станев, нека да не влизаме в диалогов режим…. 

 
Николай ТОДОРОВ 
…Но този план в един момент ще влезе и той ще заработи на 

територията, както на целия Европейски съюз, така и в България. Фонд 
„Култура“ към Община Варна е един от точно и ясно казаните евентуални, 
потенциални реципиенти на суми по този План. Казано с две думи, ако фонд 
„Култура“ тази година разполага с бюджет от 1 млн. лв. – 1 млн. 200 хил. 
лв., 1 млн. 500 хил. лв., догодина този фонд ще бъде удвоен на база Плана 
за развитие. Това е една реална възможност в Община Варна да влязат 
допълнителни средства, чрез Плана за възстановяване и развитие. В 
момента не ви провокирам и не си измислям. Това е факт, който на база моя 
опит, комуникацията ми с културни оператори в други страни и на 
национално ниво. Това е посоката, която ще бъде развита и това е начина да 



бъдат получени по такъв начин пари в Община Варна и в бюджета. 
Естествено в посока фонд „Култура“, те ще влязат във фонд „Култура“ и в 
края на краищата нашата борба е културния живот в града да бъде развиван. 
Културата в града да получи своята ясна визия за следващите 5, 10 години, 
своята ясна посока на развитие. Тук мога да продължа на дълго и на широко, 
ще спестя времето на всички тук, но моят призив е господа общински 
съветници, начина по който се случиха нещата рано тази сутрин, нали 
надявам се, не е нужно тук да има оркестри, програма и т.н., за да се стигне 
до подобно решение от ваша страна. Призовавам Ви днес да гласувате 
сумата за тази година в рамките на 1 млн. 200 хил. лв., което мисля че е окей 
на база предходните пет години, които не е пипан фонда и е работил с 1 млн. 
лв., на база разходи, които в момента се развиват в страната инфлация и т.н., 
мисля че е нещо адекватно. Благодаря ви. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Така. Реплика към колегата Капитанов по 

предложението му. Заповядайте. 
 

Николай ПОЧЕКАНОВ 
Г-н Председател, колеги, няколко пъти от тази трибуна се спомена, че 

сме приели парите за „Черно море“ под натиск. Искам да кажа, че от нашата 
група в Общински съвет, както и от партията, която представлявам, ние не 
сме гласували под натиск. Ние желаехме това решение да бъде прието, 
радвам се, че го приехме и въобще не сме се чувствали под натиск. 
Благодаря.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз не виждам. Да. Колега Капитанов, дуплика ли. Да.  

 
Николай КАПИТАНОВ 
Благодаря за уточнението, колега. Просто искам да Ви поздравя за 

това, че сте гласували по съвест и затова, че сте подкрепили на съвсем 
принципна основа това решение, както и ние го направихме и се надявам, 
че всички останали са го направили така, защото беше видно в залата 
желанието ни да подкрепим варненския спорт. Благодаря. Надявам се така 
да бъде и с културата. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жа Димова, реплика. 

 
Даниела ИВАНОВА-ДИМОВА 
Г-н Председател, уважаеми колеги съветници, уважаеми зам.-кметове 

и колеги от администрацията, аз също искам да споделя с вас, говорих и на 



комисията по култура за една негативна тенденция, която касае най-големия 
културен институт, не само във Варна… 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Димова, аз се извинявам, по предложението на колегата 

Капитанов. 
 

Даниела ИВАНОВА-ДИМОВА 
Не, не, не. Аз вдигнах за изказване. Ще бъда съвсем кратка, г-н… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не. В момента сме в режим на обсъждане, ще Ви дам възможност.  

 
Даниела ИВАНОВА-ДИМОВА 
Добре. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Просто обсъждаме предложението на колегата Капитанов, ако не по 

него,  ще дам възможност след малко. 
 

Даниела ИВАНОВА-ДИМОВА 
 Не, не, не. Не е по него. Не е за фонд „Култура“. Благодаря, ще 

изчакам. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Генадий Атанасов, реплика към Николай Капитанов. 

 
Генадий АТАНАСОВ 
Колега, искам да попитам, след като гласуваме това Ваше 

предложение, ще следва ли подкрепа на бюджета от Ваша страна, защото то 
иначе е безсмислено. Каква, каква …всъщност каква роля правим, когато Ви 
гласуваме предложенията, както се получи и при баскетбола, като след това 
Вие не подкрепяте бюджета. Какво давате и какво не давате всъщност, аз 
малко не мога да хвана тук дирята. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Капитанов, ако желаете дуплика само. Ако желаете. 

Така. По това предложение няма други заявки. Режим на гласуване по 
предложението и продължаваме с изказванията по целия бюджет.  

Има ли колеги, които не се успели да гласуват? 
 
 За протокола: Огнян Къчев – „за“, Анелия Клисарова – „за“, 
Венцислав Сивов – „за“, Стефан Станев – „против“. 



Общи резултати от проведеното гласуване: за – 16; против – 2; 
въздържали се – 21; отсъстващи – 13, предложението не се приема.* 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 

Следващата заявка Анелия…Даниела Димова, извинявам се. 
  

Даниела ИВАНОВА-ДИМОВА 
Уважаеми колеги, аз също ще засегна тема, която фигурира в 

„Култура и духовно развитие“ и това касае, както започнах преди малко най-
голямата културна институция във Варна, която имаме, това е Театъра и 
Операта. Всяка година Театъра и Операта благодарение на Община Варна и 
на закона за закрила и защита на културата, получава смесено финансиране, 
което от 7 години не е променяно в рамките на 160 хил. лв. Грубо казано 80 
хил. лв. за оперна дейност и 80 хил. лв. за театрална дейност. Има разбира 
се и за Кукления театър допълни още, ако не ме лъжи паметта към 50-60 
хил. лв. Следващото перо, с което общината ежегодно помага на културните 
институти на Варна, които са наши единствени, не само тук, но и в областта 
и най-големите в Североизточна България, това е осигуряването на гориво 
за нашите зали, за нашата публика през повечето месеци от годината  – 
варненци, през няколкото други месеци средства, които ние заделяме за 
Летния театър като наемите. Тази година те са в размер на 80 хил. лв., които 
трябва да платим, за да играем там лятото. И третото перо, по което имаме 
колаборация с Община Варна, това е Международния музикален фестивал 
„Варненско лято“. Всяка година сме получавали различни средства за 
осъществяване на няколко модула извоювани във времето и заслужили 
своето място – опера, балет, мюзикъл. Тази година за първи път в 
„Приложение 24“ за тази колаборация, липсваха средства. Аз написах писмо 
до Кмета на града, до Председателя на Общински съвет, което беше 
разгледано на комисия по „Култура“ с положително становище, отиде на 
„Финанси и бюджет“, поисках 75 хил. лв. за отбелязване достойно на 75 
годишнината на Варненска опера, пак Ви казах срещу липсата на каквото и 
да е перо за колаборация с ММФ „Варненско лято“. Всяка година сме имали, 
такава колаборация, вярвам че и тази година ще имаме и съветниците ще 
подкрепят предложението, което направихме, независимо дали ще е на тази 
сесия или на следваща, защото нямам информация дали администрация е 
успяла да реагира положително на това желание на съветниците, за което 
просто Ви призовавам за подкрепа, защото ние разчитаме на нашите 
културни институти. Всички гости са добре дошли, световни имена и не 
толкова световни, но те идват и си отиват, а 320 души, варненски музиканти 
и артисти, работят 12 месеца в годината неуморно всеки ден от седмицата, 
за културата на града ни. Благодаря Ви. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Проф. Клисарова, заповядайте. 

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, гости. Връщам темата 

за здравеопазването, какво я връщам, само една точка ще поставя от 
здравеопазването. Да, много проблеми имаме. Да, модерното 
здравеопазване е скъпо. Да, всеки човек иска да получи най-доброто, когато 
се разболее. И за него това е единствената болест и най-важното нещо, което 
трябва да му се случи. Но аз няма да говоря за това. Свършвам и казвам, 
искам да обърна внимание за тежкото финансово състояние на 
тубдиспансера или “Специализирана болница за активно лечение по 
пневмо-фтизиатрични заболявания“. Вижте, колегите там не са получавали 
заплата от 6 даже 7 месеца – хората, които работят в диспансера, с 
просрочени плащания за лекарства, за храна, която дори храната е наша – от 
общинското, общинска собственост се извършва изхранването, за тока – ще 
спрат и тока в болницата. Затова призовавам и даже се обръщам повече към 
администрацията и после към Вас колко…не ще кажа защо, в смисъл 
поискани са 682 950 лв. Аз казвам това да го направим, за да занулим, 
направо да занулим разходите, които трябва да направим за тубдиспансера, 
да се проверят точно такива ли са. Моите сведения са 136 717 лв. за 
контрагентите – ток, храна и всичко, които част от парите ще влязат и в 
общината с храненето, то не е плащано храненето на дружеството, да не в 
общината, а на дружеството и 546 233 лв. към персонала. Предложение, да 
го обсъдим, може на следваща сесия да го обсъдим, но сега да приемем тези 
средства, да ги платим, след което трябва много сериозно …. 
 

От залата 
/н.р./ 

 
Анелия КЛИСАРОВА 
…да,  баща и син, да се разберат, точно, извинявайте, че така казвам…, 

да може да ги отделим, защото са абсолютно необходими за тубдиспансера. 
Там хората, които работят имат тези нужди, няма как да привлечем повече 
млади хора и да помислим дали не трябва да направим един кабинет, който 
да, това, което сме предлагали и друг път. Да направим един кабинет по 
пневмо-фтизиатрия, който да наблюдава туберкулозно болните и да видим 
къде, нашите пациенти могат да бъдат лекувани. Благодаря Ви. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
От тези 500 хил. лв. за заплати, имаме едни 100 хил. лв. за заплата на 

управителя, нали само да кажа за присъстващите и имаме 10 пациента в 
болницата. Така, реплика към проф. Клисарова, имате думата, разбира се.  



Ивайло МИТКОВСКИ 
Г-н Председател, г-жо проф. Клисарова, тези пари, за които спомена 

председателката на комисията, те са точно и само, за да решим един 
моментен проблем. Това изобщо не е решаване на проблема с 
Туберкулозната болница, хайде да не  й казвам цялото име. Това е същото, 
което гласувахме в началото и за баскетбола. То в никакъв случай няма да 
им реши техния проблем, то е колкото да съществуват. Този въпрос, крайно 
време и то трябваше до сега да го направим това нещо. Явно на 
правителствено ниво няма да се реши. Минаха всякакви Правителства, 
всякакви Министри от различни цветове, няма да го решат. Крайно време е 
по този въпрос да вземем решение, че този диспансер, тази болница ще бъде 
финансирана от бюджета на Община Варна. Няма друг начин. Да бъде 
дофинансирана, защото държавата дава нещо. Иначе така на всеки 4 – 5 
месеца ще се изправя някой, ще идва докладна записка – ще ни спрат тока, 
НОИ ни притиска, хората напускат. С всички проблеми, за които и Вие 
казахте, заплати и т.н. но това нещо, за да може общината да започне дето 
се вика да го контролира, тя трябва да влезе финансово вътре. Иначе ей така, 
ще бъде решаване на парче, днеска 600 хил. лв., другия път 800 хил. лв. 
Видяхте никой не се появи като кандидат за управител на тази болница т.е. 
появи се един ама… 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз, затова си позволих, извинявам се, че прекъсвам, да направя едно 

екстравагантно предложение на комисията, но може би Вие отсъствахте. Да 
поемем финансирането на болните в друг град с една програма, тъй като те 
са 10 на брой и съм убеден, че ще бъде много по целесъобразно. Ще харчим 
около 100 хил. лв. на година, вместо 1 млн. лв. за 10 души, може би. Това е 
въпрос на анализ, разбира се. Вие сте напълно прав, че до тук от нито едно 
Министерство не срещаме подкрепа. 
 

Ивайло МИТКОВСКИ 
Внесете го в комисията, ще го разгледаме и смятам, че ще го решим.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, че аз Ви предлагам да го обсъдим този въпрос и вземайки едното 

решение за финансиране, да вземем решение и за другото, тъй като в 
противен случай сме поредна година, с поредните 700 хил. лв., които ги 
плащаме и идва следващия бюджет. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
700 хил. лв. са само засега. То след време ще дойдат и други 700 хил. 

лв. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно така. Да. Благодаря. 

 
Анелия КЛИСАРОВА 
Само една реплика абсолютно съм съгласна с казаното и от Вас, и от 

д-р Митковски, но трябва да вземем решение поне тук да направим, да 
осигурим средствата, с които да гарантираме тока, водата, топлото, докато 
вземем окончателното решение. Решение трябва да се вземе, няма да го 
вземе Министерството, абсолютно съм съгласна с д-р Митковски, знаете 
обсъждаме няколко предложения, подкрепихме Вашето предложение, по 
време на комисията също го обсъждахме, защото така повече наистина не 
може да продължава. И само за информация такива болници има в Бургас и 
в Русе. Русе обаче не работи само с туберкулоза, а с 10 клинични пътеки по 
„Пулмология“ и затова се издържат, Бургас работят с 6. Трябва да 
мотивираме хората да влизат и да работят в тази болница, ако искаме да 
остане, иначе ще си пращаме пациентите на лечение. Благодаря ви. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Така. Г-н Иванов, г-н Иванов ….много моля, не по този 

начин. Така. …Колега Къчев, колега Къчев, моля не влизайте в тона на… 
Моля Ви. Колега Иванов, моля Ви! Така. Марица Гърдева, след това д-р 
Станев, да. 
 

Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми господа зам.-кметове, уважаеми представители на 

администрацията, уважаеми г-н Председател, колеги, уважаеми граждани, 
близо 648 млн. лв. е бюджета на Община Варна за 2022 година. От 
управляващото в момента мнозинство в държавата го критикуват, че е 
голям, а пък аз, не знам защо се критикува един бюджет на община, че е 
голям, но аз мисля, че този бюджет е малък, защото имаше реалната 
възможност този бюджет да бъде над 800 хиляди и тогава ние нямаше да 
влизаме в едни, такива дребни разпределения и щяхме да имаме средства за 
много повече неща. Вярно е, че макрорамката е с над 91 млн. лв. по-висока 
спрямо първоначалния бюджет за миналата година и той е насочен към 
гражданите, защото не се планира увеличение на местните данъци и такси. 
Но аз искам да се върна на няколко много сериозни проблема, които 
съпътстваха бюджета. За съжаление Община Варна, както и останалите 
общини в областта беше отрязана от управляващата четворна колаборация 
за много важни инфраструктурни проекти и държавата си спести от нашия 
регион 212,7 млн. лв. Нали се сещате ако бяха дошли те към нашия бюджет, 
с по-голямата част за какво говорим. Против интересите на жителите на 
града ни гласуваха варненските депутати от управляващата коалиция. 



Петимата от „Продължаваме промяната“, господин Борислав Гуцанов от 
БСП и господин Стоян Михалев от „Демократична България“, разбира се. 

Сега тук слушаме съвети за какво трябва да похарчим едно, за какво 
трябва да похарчим, кого трябва да подпомогнем, към кого трябва да се 
обърнем, кого трябва да погледнем, на кого трябва да дадем, кой има нужда. 
Слушаме от хора, които ни управляват в момента, които отрязаха Варна, 
които казват, че няма да подкрепят бюджета. Слушаме от хора, които искаха 
да оттеглим бюджета на Варна от дневния ред, „чудо на чудесата“, най-
сложната икономическа мисъл, която съм чувала. Проектите, които ни 
отрязаха бяха изключително важни за града. Говорим за свлачището на 
„Трифон Зарезан“, за което има сключено споразумение между общината и 
АПИ. За входа на ул. „Девня“, по който да бъде отклонен трафика на 
тежките автомобили и всичко това само, защото тези проекти бяха внесени 
от четиримата народни представители от ГЕРБ-СДС от Варна и 
благодарение на тези политически еквилибристики какво се случи, от 
Националния бюджет за Капиталовата програма на Варна идват 3 млн. лв., 
едно много голямо нищо, ама много голямо нищо. Има още един проблем. 
От средствата, които предстои да приемем се очакват над 88 млн. лв. да 
бъдат  осигурени по европейски проекти и програми. За съжаление, въпреки 
изказването на господина преди малко, всички знаем, че все още няма 
официално приет от Европейската комисия План за възстановяване и 
развитие. Национални програми няма. Новият програмен период тече вече 
година и половина и днес ние обсъждаме бюджет без Национални програми. 
Държавата е спряла. Виждаме само как заплатите в Министерски съвет са 
увеличени със 167%, колеги, а за общините с 1,6%. И когато от 
управляващата коалиция ни обещават промяна и тази …моля, да не ме 
прекъсвате. Имам право на политическо изказване...и тази промяна. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Темата е свързана с бюджета. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
…тежко удари не само бюджетите на всяко българско семейство, 

защото хората обедняват, а и бюджета на общините, ми се струва, че след 
това е малко така, срамно да се говори. Да вземем един прост пример. В 
бюджета на Община Варна е предвидено увеличение на средствата за 
издръжка основно на най-важните обществено значими дейности. Това е 
заради ситуацията на рязкото повишение на цени за електроенергия, горива, 
хранителни продукти, строителни материали и знаете всичко скача. Така. В 
същото време за поредна година община Варна няма да получи 
допълнителна субсидия от държавния бюджет, което не само че беше приет 
късно и тук сега критики, защо приемаме бюджета късно, ами защото 
държавния беше приет късно, но и веднага заговориха за неговата 



актуализация. Ние приемаме един изключително добре разписан и 
балансиран бюджет на община Варна в условия на несигурност и хаос в 
държавата, а положителните неща в него са много. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Времето изтича. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Така, че уважаеми колеги, аз мисля, че всеки, който си е направил 

труда да се разходи из районите и из града, вижда колко е положителна 
промяната в нашия град. Как през последните години бяха изградени и нови 
паркинги, има места в детските градини за всички деца, има изградени нови 
детски площадки, нови игрища. Никого не съм прекъснала уважаеми 
колеги, нека да се уважаваме, да не се държим като…така. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Последно г-жо Гърдева, изтече Ви времето преди минута. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Финализирам. Искам само да помоля всички колеги независимо от 

това, от коя политическа принадлежност са, за разлика от депутатите, да 
работим за нашия град, да подкрепим бюджета на Варна, за да може да 
продължи развитието на града. Благодаря Ви. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Д-р Станев е последната заявка. Имате думата. Колега 

Атанасов, след това. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, уважаеми колеги от 

администрацията, записах си някои важна неща според мен, които казаха 
колегите, защото имаше много сериозни работи, много сериозни неща бяха 
казани, но смятам, че системните партии говорят далеч по задълбочено. 
Това е извода ми от това листче, което написах, останалите се вторачват в 
елементи и сегменти, които не могат да дадат общата картинка или не се 
вижда общата картинка. И да, тогава има по-висока степен на недоволство, 
защото понякога човек вижда нещо, което не е много добро или което дори 
не е много добре направено. И се вторачва в него и пропуска голямото. Аз 
примерно съм притеснен човек, за бюджета говоря, защото винаги съм 
мразил процедурата, да се актуализира бюджет преди да бъде приет или 
малко след като бъде приет. Днеска вече тук правим опити да актуализираме 
бюджета. Сега ще сметна наум. Паднаха от „Собствеността“ две точки, 
около милион и нещо приходи, които са заложени в бюджета, тъй като 



цялата програма е част от бюджета. Паднаха 300 хил. лв., вече не знам от 
къде, 300 ли бяха за баскетбола, още не сме гласували допълнително 200 
хил., 100 хил. лв. тук-таме, но ето че за мен като човек, който 31 години 
гласувам бюджети става проблем, че бюджета вече е на дефицит, тъй като 
във всички тези гласувания, ние не казахме как ще компенсираме. В 
изказванията на колегите виждах съмнения, палиативност, тук-таме и 
надежда имаше, но опита ми показва, че това с надеждата нито е лесно, нито 
пък е вярно т.е. бюджета е нещо много прагматично. Той не може да бъде с 
надежда, нито с… Така, че да, бюджета е най-важния финансово-
икономически документ, но той е преди всичко политически. Затова аз 
никога не съм се сърдил на политическите партии, особено системните 
такива, които имат претенции към определен бюджет. Друг е въпроса, че 
тези претенции, ако бъдат месец август, септември, октомври при 
формирането на първоначалните изчисления за бюджета, вие знаете как се 
правят бюджети, биха могли да станат едни сериозни мотиви. Не ги виждам. 
По този въпрос, точка. Никога не съм ги видял. Тук-таме съм видял някой 
друг псевдо пазарлък. Аз смятам, че мотивите в един бюджет, и не чух никой 
да говори за това, истинските мотиви и за нашия бюджет тук са 
средносрочните прогнози. То не може да има бюджет без средносрочна 
прогноза. И ако някой оспорва, както чух няколко пъти, ако някой оспорва 
макрорамката, съдържанието в различните по сериозни елементи, например 
чух тук, че се казва „Образованието, някъде дотациите“ нали, нещо не било 
в ред, той трябва тогава веднага да ми каже каква е прогнозата, защото 
тогава е много сериозно. Същото беше някога и закачката за План сметката, 
също е важно, няма как, няма как. И тъй като този въпрос не се обсъжда, 
включително и от гражданското общество изобщо, бих посъветвал всички 
да се обърнат към първо Републиканския бюджет, да го прочетат, да 
прочетат средносрочните прогнози там, като метод за формирането на 
бюджета. За мен обаче най-страшното в днешно време, това е липсата на 
каквото и да е ангажираност, в Републиканския бюджет на Република 
България за Община Варна. И няма да говоря за стандартните неща, 
които…депутати, варненски, справедливо говорят, мога да спомена само 
нещо простичко за изравнителната субсидия ние не я получаваме, ако някой 
знае какво е изравнителна субсидия. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Станев, времето. 
 
Янко СТАНЕВ 
Ами може би ще ме оставите, защото ме оставихте да говоря малко 

повече. А, и смятам, че не говоря глупави работи. Така, че имаме над 10 млн. 
лв. допълнително субсидиране на детските градини. Ужким безплатни ги 
направили Републиканския бюджет. Критикувам това, което стана в 



Републиканския бюджет, а 10 млн. лв. ние дотираме. Капиталовата 
програма за мен е нула. Независимо от това, че има някакви пари отгоре. Аз 
не обвинявам Републиканския бюджет, бил съм десетина години, когато сме 
нямали пари от Републиканския бюджет, но потенциалния растеж,  за който 
говориха колегите в Републиканския бюджет липсва. Няма такъв 
потенциален растеж. Трудно е и в нашите условия от ляво, от дясно, където 
се трупат корпоративни и неполитически интереси, трудно е да се състави 
бюджет, какъвто всички да одобрим и да харесаме. Бюджета на Република 
България закъсня, но най-страшното е, че той няма времеви хоризонт. При 
приемането му беше заявено, че той ще бъде актуализиран юни ли казаха, 
така. Нека аз да Ви кажа как се отразява това на нас, на нашия бюджет и тук 
някой каза, ама много късно, няма късно. Има законови срокове, има 
нормативи, когато ни подадат стандартите, тогава правим бюджета в 
рамките на закона. Проста работа. Въпреки всичко, аз мога да кажа, че 
бюджетът на Община Варна има устойчивост и предвидимост. Има 
бюджетно планиране и изпълнение. И ако внимателно се четат предишните 
бюджети ще се види това. Аз съм убеден, че дори колегите, които правят 
бюджети и които ги изпълняват и те имат проблем да говорят като мен, 
защото аз говоря като от страни. Бюджетът на Община Варна има 
политически програми и приоритети, има фискални правила, които са 
записани в Закона за публичните финанси и политики, които се спазват. 
Друг е въпроса, ако някой иска да смени тези политики. Това е съвсем 
различна цел. И най-важното, което е има визия за града, има визия. И това 
не е само визия на г-н Портних, което се явява на кмет кандидат със 
съответната програма, това става визия на всички. Въпроса е, можем ли да 
добавим това, което искаме като визия и смятаме ли, че трябва да го добавим 
само в деня на приемането на бюджета или на комисията, на която се гледа. 
Бюджетът на Община Варна тази година, наистина е рестриктивен. 
Съгласен съм с колегите, които го казаха. Наистина в бюджетирането 
съществува разбиране, кога трябва да има стягане и кога разпускане. Ето 
сега сме в период на стягане. Ама не можем да не бъдем стягани. Дългът, за 
който така под сурдинка говорите, ама вижте, при положение, че в 
Републиканския бюджет и във финансово-икономическите условия, в които 
живеем, при това положение, че липсва Програма за управление, липсва 
Национален план за устойчивост и имаме едно абсолютно повишение на 
инфлацията, вижте 2008 година беше инфлацията за първи път, сега бием 
рекорда, първите три месеца и за 2008 г. При тези условия, тази инфлация и 
тази бедност, какво раздуване на бюджета предлагаме тук-таме и аз съм 
мераклия за това, да раздуем малко парички за тук, малко парички за тук, да 
има за всички. Ами тогава трябва да теглим всяка седмица по 500 млн. лв.  
и ще стане. Няма да имаме проблем, за спорта да стане 11 млн. лв. бюджета. 
Според моите изчисления право пропорционално на баскетбола, ако 
сметнем 11 млн. лв. трябват за всички останали професионални … 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Времето, наистина д-р Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Добре. До сега политиката на бюджета на Община Варна е била 

правилна. Тя е водила до стабилен фиск. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля, да не се прекъсваме. 
 
Янко СТАНЕВ  
Такива са оценките на финансовите институции контролиращи 

харченето на парите на варненските данъкоплатци. Такива са оценките. И 
те са факт. Няма разпускане на разходна част, без принципни политики и 
благодарение на нашия бюджет, който има и капиталови разходи написана 
Програма аз мога да Ви кажа следното. Ами, вижте колеги, ако може да се 
направи по-добър бюджет в тези условия, то трябват шест месеца, осем 
месеца, една година  и най-важното пазете този бюджет, независимо от това 
дали смятате, че не е добър или не е достатъчно добър. Пазете  го, защото 
той в момента е единствената преграда пред прокризисните явления, които 
са наблюдават в България. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имаше заявки за реплики. Това са политически изказвания към никоя 

от групите не допуснах реплики да бъдат, нито към „Възраждане“, нито към 
„Демократична България“, нито към „Герб“ реплики, нито към „БСП“. Това 
са политически изказвания по бюджета процедурата не позволява реплики, 
изказвания по бюджета правим. Така. Няма други заявки за изказвания по 
бюджета всички абсолютно голяма част от колегите от групите се изказаха 
и дадоха своята позиция по цялостната макрорамка. Имаше един въпрос 
поставен от колегата Костадинов, на който ще помоля само да отговорим, за 
да изчерпим темата, след което преминаваме към гласуване. Да въпрос само 
да ме подсетите… Не ме прекъсвайте, за сетен път Ви правя забележка. В 
тази процедура е имало обществено обсъждане и сте взели отношение по 
закон. Това е законова процедура….няма да споря с Вас… Така…Д-р 
Митковски, моля Ви да повторите въпроса, за да могат да отговорят. 
Извинявам се че го пропуснах…да. 

 
 Ивайло МИТКОВСКИ 
 Тук поставих въпрос къде е залегнала глобата за сметопочистващата 

фирма, която беше гласувана. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Това беше втория въпрос. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи единия въпрос по отношение на план-сметката на колегата 

Костадинов, който постави и вторият въпрос санкцията от 
сметопочистващата фирма, къде е залегнала. 

 
Милена НЕДЯЛКОВА 
Уважаеми господин Костадинов…..  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да отговорите имаше поставени въпроси и за къде само ….ще 

Ви бъде предоставено писмено в момента няма как да бъде дадено. Аз Ви 
казах. Добре ще го повторите въпроса, само момент. Първо двата въпроса. 

 
Милена НЕДЯЛКОВА 
По отношение на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси, който е 

публикуван в закона в Държавен вестник, влиза в сила от втората година, 
след публикуване на резултатите от Националното статистическо 
преброяване на населението на Република България, което всъщност влиза 
в сила от 1 януари 2024 година.  

  
Тодор БАЛАБАНОВ 
С две думи към настоящия момент не влязъл в сила разпоредбата. 
 
Милена НЕДЯЛКОВА 
Към настоящият момент все още не е влязло в сила и действат старите 

разпоредби на чл. 66, в които не е изрично посочен срок. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Вторият въпрос на колегата Митковски и ще дам на 

колегата Губатов това да го повтори въпроса. По отношение на санкциите 
те са конкретно в перо санкции и глоби. Там са тя не е индивидуална 
санкцията, то е в общото санкции и глоби сумата, да в собствени приходи. 
Да, но не са вътре колегата Станев ми подсказва, но не в план-сметката в 
собствени приходи са, в собствени приходи, тъй като имат санкционен 
характер. Колега Губатов. Влезли са в бюджета, но не са в план-сметка 
„Чистота“, а в собствени приходи. А, дали е платено, ефективно? Платила е, 
да. Платила е. Да. Колега Губатов.  



Юлиян ГУБАТОВ 
Какво изисква с местни приходи се дофинансират държавни дейности, 

тъй като приходите от Централния бюджет са за 2022 г. са с близо 31 
милиона повече от 2021 година. Това ми беше. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Защо всъщност повишението на държавно делегираните дейности… 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Господин Председател.. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…държавно делегираните дейности…  
 
Мария ДИМИТРОВА 
2012 година…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо Господинова. Кой от администрацията нямам предвид лично 

Вие да отговаряте? Някой от администрацията да стане и да даде отговор на 
въпроса, нали. На Кмета ли да го поставя въпроса? Повишението на 
държавно делегираните дейности беше въпроса, тъй като държавно 
делегираните са повишени кое налага дофинансирането им с местни 
приходи? Това беше въпроса.  

 
 Стефка ГОСПОДИНОВА 
 Сега първо ще се извиня, но нека да покажа какво представлява 

бюджета на Община Варна на хартиен носител.  Да винаги е цветен, винаги 
е с картинки, винаги е с графики и винаги е с диаграми, винаги въпреки 
трудностите със съставянето му и спазване на всички нормативни всички 
необходимости и балансиране на този бюджет, като приоритети. Все пак се 
стараем и да има и визия хартиения носител, който влиза в Общинския 
съвет. От там нататък вече наистина, така. Аз обръщам внимание на 
съдържанието, петстотин листа е бюджета на Община Варна. Не знам 
колеги дали сте имали възможност да се запознаете с бюджетите на другите 
общини, няма по-подробна, по-подробна говоря в чисто финансово 
отношение в момента, като съставяне и внасяне на бюджета, по-подробна 
разбивка, по-подробно казване на всяко левче къде е за какъв 
приходоизточник, от какъв източник на финансиране е. За това са толкова 
много приложения, които нямаме нормативно изискване да ги 
предоставяме, но ние искаме всичко да бъде прозрачно, да се вижда още от 
сега къде всяко левче в бюджета отива и за какво. Наистина може да се 
направи така да видите даже и в София дали бюджета е толкова подробен с 



всичките целеви приложения. Собствените приходи по бюджета в размера, 
който са посочени са приходи, които не са с целеви характер по Закона за 
публичните финанси, но от там нататък следват останалите закони 
специални, които казват други закони и Закона за публичните финанси, че 
приходите от продажба на общинска собственост се ползват за точно 
конкретно нещо за изграждане, за текущ ремонт и основен ремонт на 
социална инженерна инфраструктура. Приходите от приватизация са точно 
за капиталови разходи, приходите от концесии са по Закона за концесиите, 
приходите от туризъм, данъка туристическия също е с целеви характер, 
също е казано точно за какво и остават всички останали структури 
включително, както казахте необходимостта от дофинансиране на държавно 
делегирани дейности в размер на 18 милиона лева тази година по бюджета, 
която не е малка сума правилно забелязвате. Защо се налага 18 милиона лева 
да даваме остават програмите, които са увеличени с над 2 милиона и 
половина помощите по решение на Общински съвет, за гражданите в този 
бюджет. 9 600 000 лв. в този бюджет са помощи… да това са от …..     

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Никой не се кара. 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Другите нецелеви средства….. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Малко да намалят микрофона…се чува. 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Да извинявам се, за което, но просто. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Намалете малко микрофона. 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Може би изглежда така… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Чува се силно. 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
…че се карам, тъй като преждеговорящите колеги така искаха да бъдат 

чети може би и аз съм изпаднала в тази емоция. 12 900 000 са средствата за 
програми, които също не могат да бъдат от тези приходи, които са с целеви 
характер, а от останалите, които остават данъчни приходи и част от 



неданъчните. План-сметка по дейност „Чистота“ е 44 милиона за почистване 
на града, също с целеви насоченост по отношение на таксата битови 
отпадъци. Не може да бъде отделена за програми, спорт и така нататък. Да 
27 000 000 е издръжката на общинската администрация т.е. бюджета на 
общинската администрация, но в него има държавно делегирани дейности 
за над 14 000 000 лева., това са Община Варна, пет района, пет населени 
места, които също трябва да се справят в тези трудни ситуации. Много пъти 
презентирахме този бюджет включително и на комисията по финанси, да не 
говорим за публични обсъждания всякакви други срещи с браншове, където 
казахме, че има няколко основни акцента в бюджета. Един от основните 
акценти е запазване на данъчната тежест и размера на таксите, такса битови 
отпадъци години наред този приоритет, този акцент в общинския бюджет 
съществува, като водещо начало при разработката и процеса, процедурата 
за съставяне на бюджета. Казахме, че съществуват редица 
макроикономически показатели, които всички ги знаем и всички повлияха 
не сега с приемането на бюджета, не от началото на годината от миналата 
година вече това са покачването на цените и разбира се към настоящият 
момент достигнатата още по-голяма инфлация. Целият бюджет в момента, 
където казахте параграф издръжка, не считам да зачитам цифри иначе мога 
да Ви зачета цялата презентация.. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, няма нужда. 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Да…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Просто, трябваше само да отговорите. 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Наистина, трябва да обезпечи тези нараснали необходимости от цените 

на хранителни продукти при храненето на децата, при храненето на 
млечните кухни, при храненето на социален патронаж, това са храните. 
Издръжките за ток, горива. Разходите за транспортния оператор, където с 
над 5 000 000 повече, при условие, че в момента държавната субсидия за 
първото тримесечие беше на размери от миналата година вие знаете това с 
неприемането навреме на Закона за държавния бюджет. Всички тези 
разходи, програми, спорт, култура са от останалите с нецелеви характер 
приходи по бюджета. По отношение на спорта 13 700 000 лева са залегнати 
за спорт в проектобюджета т.е. тук не говорим само за едно приложение, но 
което е събитията, което е самата програма със събития за субсидии за 
европейски и международни състезания, турнири тук говорим за цялостната 



издръжка на нашето спортно предприятие, което издържа базите, които с 
решение на Общински съвет са дадени за безвъзмездно ползване. Изчислено 
по методиката на цените с нашите с решение на Общински съвет, която е 
приета от много години и не е индексирана около 2 000 000 лв. е само 
размера на евентуалните наеми ако биха плащали спортните клубове, да не 
говорим издръжката, която е 3 800 000 лв., като консумативни разходи, 
които са с решение на Общински съвет също бяха освободени да бъдат 
поети от общината, само че миналата година тези консумативни разходи 
бяха един размер, тази година вече са с нараснал размер. Ето увеличението 
в спорта. В култура, когато говорим за култура също не бива да се 
ограничаваме само с приложения към бюджета, което за разглеждане за 
културни мероприятия или фонд „Култура“. Фонд „Култура“ беше създаден 
преди няколко години с 200 000 лева и всички бяха много доволни, не са 
минали и пет години от тогава, нараства всяка година. В момента бюджета 
за култура е 8 600 000 лева в това число разбира се този бюджет от 2 414 000 
лв., който е в момента приложение 24, както го наричаме всички в това 
число и фонд „Култура“. Направихме оптимизация естествено 
предложението на комисия по финанси за намаляване на рамката, ние 
направихме оптимизация администрацията до внасянето на бюджета и не 
беше намалено нито едно мероприятие от културата, нито един фестивал, 
нито фонд „Култура“. Отново намерихме резерви, като оптимизирахме 
разходите за издръжка, за да оставим тези с първоначално внасянето на 
бюджета.  Ето сега за спорта, също след малко ще попитате от къде ще 
вземем 300 000 лв., да вече стават 14 000 000 лв., без средствата за наеми, 
които са безплатни. Нека да говорим обществеността да знае, да знае 
обществеността. Така за културата са увеличени също средствата, като обща 
част за култура включваме музеи, библиотеки, защото културата не е само 
културния календар на Варна. Хората, трябва да знаят и гражданите да 
знаят, трябва да знаят, че могат да посетят и музеи. Могат да отидат на 
Аладжа манастир, могат да отидат всичко там е разходи, могат да посетят 
галерията художествената. Културата не е само мероприятията, които са тук 
в приложението и варненския фестивал  и т.н. нека да бъдем по-широко така 
скроени, като говорим общо за култура, за спорт и така. По въпросите за 
издръжката на Общинския съвет, разбира се аз като финансист, като 
първоначално ниво мога да Ви  кажа точно 180 000 лева как са разбити, нали 
това искате да ви кажа. Да. Ами, добре можем да кажем 10, 11, 248 това е 
параграфа за храна, 4 800 е за материали, 3548 е вода и горива, добре... 
така… Аз благодаря все пак на всички, че са в разбиране, че ситуациите са 
тежки в момента, че този бюджет може би наистина ще се нуждае от 
актуализация в един момент нататък, тъй като самата актуализация на 
държавния бюджет може би, не може би със сигурност ще доведе до 
актуализиране на този бюджет. Но към настоящия момент, това което 
можем да направим, за да съществуват всички дейности, за да бъдат 



обслужвани всички сфери на естествения живот и все пак да не изоставаме 
спрямо миналата година т.е. да имаме ръст на нарастване към гражданите и 
към бизнеса. Мисля, че е балансиран с тези всичките акценти. Много са 
акцентите и минималната заплата в бюджета, и заплатата, която е за 
стандартите на социалните структури, която нараства с 39%. 
Дофинансирането от 18 000 000 лева, част от тях е дофинансирането на 
програмата МОН, която ние ще изграждаме за детските градини и 
училищата, тя заема 10 000 000 лева. Ако има още въпроси... 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Изчерпателен отговор. Беше достатъчно няма други поставени 

въпроси. Колеги, така че преминаваме към гласуване. Режим на гласуване. 
Вижте си устройствата само, ако искате само излезте и влезте, за да успеете 
да се включите в системата, тъй като най-вероятно поради изтеклото време. 
Анблок всички решения по бюджета, както са по приложения в 
предложението. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

908-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10, чл. 27, ал. 4, т. 5 и чл. 52, ал. 1 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 51 от Закона 
за държавния бюджет на Република България за 2022 г.; чл. 39 и чл. 94 от Закона 
за публичните финанси, и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД22006857ВН/31.03.2021 г., Общински съвет – Варна: 

І. Приема бюджета на община Варна за 2022 г. по приходите и 
разходите, както следва:      

1.  (в лв.) 
1. ПРИХОДИ -  ВСИЧКО по (Пр. №1), в т.ч.:                                         559 700  000 

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, в т.ч.: 239 844 806 

 Неданъчни приходи за държавни дейности  133 320 

 Трансфери, в т.ч.: 
 
-обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности от ЦБ/§31-11/                           

219 141 036 
 

219 141 036 
  

Операции с финансови активи и пасиви, в т.ч.: 
преходен остатък от 2021 г. – 20 572 203 лв.  

 
20 570 450 

   
 
1.2. 

 
Местни приходи, в т.ч.:                                                          

 
319 855 194 

   



 Имуществени и други данъци                                                108 573 500 

 Неданъчни приходи 
 
Трансфери, в т.ч.: 
  
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т.ч.:                                                                 

99 149 563 
 

/-8 239 867/: 
 

     4 243 400: 
       - обща изравнителна субсидия и др. трансфери - § 31–12 за 

зимно поддържане   
        259 100 

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

   3 984 300  
              

  

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

    

  /-4 630 090/ 
  /-7 853 177/ 

 
   Временни безлихвени заеми, в т.ч.:    

 

-  предоставени заеми - /-4 736 583 лв./ 
 - възстановени заеми – 4 014 114 лв. 

     /-722 469/ 
 
      
       
 

 Операции с финансови активи и пасиви, в т.ч. преходен остатък от 
2021 г. в размер на 23 501 374 лв.  

 121  094 467 
 

 
          

2. РАЗХОДИ - ВСИЧКО  по (Пр. №2, Пр. №3),  в т.ч.:                                                       559 700 000 

2.1. Разходи за държавни дейности                          239 844 806 

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

319 855 194 

а/ за местни дейности                                                  300 893 048 
б/ за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи 18 962 146 

   

ІІ. Приема разходите по функции, / Пр. №2 и Пр.№33/, в т.ч.:        
 

559 700 000 

 Ф-я Общи държавни служби                                            27 922 000 

 Ф-я Отбрана и сигурност                                                         6 470 000 

 Ф-я Образование                                                                  202 245 000 

 Ф-я Здравеопазване                                                                30 050 000 

 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                          26 200 000 

 Ф-я Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда                       180 144 000 

 Ф-я Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело                         26 459 000 

 Ф-я Икономически дейности и услуги                            56 941 000 

 Ф-я Разходи, некласифицирани в други функции                   3 269 000 

   

ІІІ. 
 
 

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



 -  разходи по определени дейности, разпределени в Община Варна, 

райони и кметства /Пр. 5/: 

          д.122 „Общинска администрация" – 26 503 613 лв. 

          д.562 „Асистенти за лична помощ“  - 3 433 лв. 

          д.622 „Озеленяване“ – 3 775 000 лв. /без  УПО/ 

          д.623 „Чистота" – 34 325 757 лв. /без УПО/ 

 д.619 „Други дейности по жилищното строителство,   

благоустройството и регионалното развитие" – 48 965 859 лв.                                                                

          д.759 „Други дейности по културата“ – 40 000 лв. 

          д.898 „Други дейности по икономиката“ – 10 456 160 лв.  

кметства с населени места /Пр. № 5/ 
 

        
 

  
-  дейност 239 „Др. дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. №5а/        
    
-  дейност 898 „Други дейности по икономиката“ /Пр. №6/      
 
 - Общински предприятия и дейности със съответните стойности 
/Пр.№ 6а/         
 

 
1 636 647  

 

    11 414 592 
 
 

 

 - дейност „Чистота” /План сметка на разходите по чл. 66 от ЗМДТ/, в 
т.ч. преходен остатък от 2021 г. – 10 564 397 лв.   /Пр.№ 7/     
                                                      

44 448 808 

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

      8 809 124 

           - Разчет на разходи и обекти, финансирани със заеми от финансова 
или кредитна институция с поемане на нов общински дълг /Пр.12а/  
 
- Разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем на 
основание решение №1034-2 (23)21.12.2017 г.; № 1425-2 (36) 
19.12.2018 г.; 528-4 (14)04.03.2021 г. и 794-8 (22)10.12.2021 г. на 
Общински съвет-Варна/Пр. 12 б/ 
 
- Разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем, на 
основание решение на Общински съвет – Варна № 1418-
2.ІV/36/19.12.2018 г. /Пр. 12в/ 
 
 - Разчет на разходи и обекти, финансирани със заеми от „Фонд Флаг“ 
ЕАД, на основание на решения на Общински съвет Варна № 526-4, 
т.III (Пр.14)/04.03.2021 г. и №526-4, т.II(Пр.14) 04.03.2021 г. /Пр. 
12г/  
 
   - Разчет на разходи и обекти, финансирани със заем от Регионален 
„Фонд градско развитие“ АД и „Банка ДСК“ АД на основание решения 

    35 327 258      
               
           
                

    1 623 116 
  
       

530 056   
  
     
 

 
 38 814 739 

  
 
     
 
    
 



на Общински съвет – Варна № 526-4, т. IV(14)04.03.2021 г.; №526-4, 
т. V(14)04.03.2021 г.; № 1418-2. ІІІ(Пр.36)19.12.2018 г., изм. с 
решения № 420-2.1(Пр.10)16.12.2020 г. и №801-1 (Пр.23)01.03.2022 
г.; №1577-6 (Пр.39)24.04.2019 г. и  №526-4, т. I (14)04.03.2021 г. 
/Пр. 12д/   
  

  
 41 957 454 

 
- Разчет за финансиране на капиталови разходи, дейност 606 

„Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа“ /без разходите на 
общинско предприятие „Паркинги и синя зона“/ /Пр.4а/  

                                                                      61 731 972 
    

         - Разчет за финансиране на капиталови разходи, дейност 619 „Други 
дейности по жилищното строителство,  благоустройството и регионалното 
развитие" (без разходите на общинско предприятие „Инвестиционна 
политика“), /Пр. №4б/  

                                                                                                                              
41 428 247                                   

- Разчет за финансиране на капиталови разходи, дейност 832 „Служби 
и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ – Основен 
ремонт/реконструкция на улична мрежа /Пр. №4в/  

                                                                                                                     
4 388 240 

                                                                                   
- дейност 606 „ Изграждане , поддържане и ремонт на улична мрежа“ 

– трансфер от АПИ за зимно поддържане на републикански пътища в 
размер на 24 212 лв.- преходен остатък от 2021 г. и дейност 832 „Служби и 
дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“- трансфер за 
местни дейности за зимно поддържане и снегопочистване на общински  
пътища от ЦБ - 466 536 лв., в т.ч. по ЗДБРБ за 2022 г. – 259 100 лв. и 
преходен остатък от 2021 г. – 207 436 лв., / Пр. №10б/. 

 
ІV.  Приема Разчет за финансиране на капиталови разходи по 

функции и източници на финансиране по бюджета за  2022  г. в размер на 
144 374 450 лв., и Индикативен разчет за капиталови разходи по 
оперативни програми и проекти на Европейския съюз /ЕСИФ и ДМП/ в 
размер на 79 565 780 лв., в т.ч. разчет за капиталови разходи за 
съфинансиране по оперативни програми и проекти / Пр. №4, Пр. №34/. 

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

и местната администрация и чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси 
Общински съвет Варна приема Разчет на разходите, финансирани от 



приходи по §40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“/Пр. 
№8/. 

 
VI. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 

приватизационни сделки в размер на 1 500 000 лв. /Пр. №15/. 
   
VII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 51 от ЗДБРБ за 

2022 г. и чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.6 от Закона за публичните финанси, Общински 
съвет - Варна приема Разчет за финансиране на капиталови разходи от 
целева субсидия за капиталови разходи по обекти за строителство и 
основен ремонт и други позиции на разходите в съответните функции и 
параграфи, в размер на 3 984 300 лв. /Пр.№ 10/. 

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

самоуправление и местната администрация,  Общински съвет - Варна 
приема обекти, финансирани с преходен остатък от целева субсидия за 
капиталови разходи от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.  в размер общо на 1 244 656 лв. /Пр.№10а/. 

 
IX. Приема Разчет за численост и фонд работна заплата по 

функции и дейности/ без звената от функция „Образование“, прилагащи 
системата на делегиран бюджет/, в т.ч. на Кмета на община Варна, 
Председателя на общински съвет – Варна, Кметовете на райони и 
Кметовете на кметства. /Пр. № 18/. 

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

транспортни разходи и на педагогическия персонал с право на заплащане 
на част от транспортните разходи, съгласно чл.35 от ПМС № 31/17.03.2022 
г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г. 
(Пр. №21).  

 
XI. Приема лимити за социално – битови разходи и разходи за 

представителни цели; общински програми; разчет за целеви разходи, 
субсидии и трансфери по бюджета:   

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

за основни заплати на служителите, съгласно чл.36 от ПМС № 
31/17.03.2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за  2022 г.  

 
1.2 Разходи за представителни цели на Kмета на община Варна и на 

Кметовете на райони и кметства в размер до 2% от общия годишен размер 



на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“, съгласно 
чл.94 от ЗДБРБ за  2022 г. в общ размер от 44 402 лв. /Пр. №13/. 

1.3 Разходи за представителни цели на Общински съвет - Варна в 
размер до 1% от общия годишен размер на разходите за издръжка на 
дейност „Общинска администрация“, съгласно чл.94 от ЗДБРБ за 2022 г. в 
размер на 22 201 лв., /Пр. №13/. 

 
 2. Приема Програми и утвърждава разчет за целеви разходи, 

целеви субсидии и целеви трансфери по бюджета за 2022  г., по 
функции, както следва: 

 2.1. функция Общи държавни служби: 
 2.1.1. „Програма за дейността на Наблюдателната комисия към 

Общински съвет – Варна за 2022 г.“ в размер на 38 380 лв. по местна 
дейност 123 „Общински съвети“, /Пр. 32/ 

  2.2.  функция Образование: 
  2.2.1. Програма „Младежки дейности 2022“ в размер на 615 995 лв., 

по местна дейност 369 „Други дейности за младежта“  /Пр. 26/, в т.ч.:  
   •по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 

домакинствата“ – 5 000 лв. 
 •по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия“ - 35 000 лв., в т.ч. на: 
-ВСУ “Черноризец Храбър“ – 30 000 лв.; 
-Висше училище по мениджмънт – Варна – 5 000 лв. 
•по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел“ утвърждава целево финансиране в размер на 265 995 лв., 
в т.ч. за: 

- доброволчески стажове – 10 000 лв. 
- проекти на неправителствени организации – 102 000 лв. 
- Варненска и Великопреславска Света Митрополия, съгласно 

споразумение за сътрудничество с Община Варна – 23 000 лв. 
 - СНЦ „Арлекин“ за провеждане на младежки филмов и медиен 

фестивал „Арлекин“– 12 000 лв. 
 - СНЦ „Младежка организация България в Европа"- младежка 

инициатива "Варна с безопасни улици: СПРИ! Давам път на пешеходец!" – 
2 000 лв. 

- СНЦ „Моят град“ за младежка инициатива "Аз избирам своето 
бъдеще" – 22 000 лв. 

 - СНЦ "Алтернативно пространство" за младежка инициатива "Щък 
тук-там: Презареждане" – 5 000 лв. 

  -СНЦ "ВарнаЛаб" – за младежка инициатива "Обучение в област 
електроника, радиотехника, електротехника" – 10 000 лв. 

   - СНЦ "Пресклуб Варна" – за младежка инициатива "Виж как се 
прави" – 13 425 лв. 



   - ВК "Варна-ДКС" – за младежка инициатива "Активни младежи! 
Активна Варна!" -16 000 лв. 

 - Фондация "Академия за рециклиращо изкуство" – за младежка 
инициатива "Изкуство и социална отговорност" – 6 300 лв.  

- Асоциация "Да съхраним жената" – за младежка инициатива 
"Повишаване на функционалната грамотност за старт на младежко 
предприемачество и заетост"  - 14 270 лв.              

- СНЦ „Славянски културен център“ за младежка инициатива 
„Децата на Варна рисуват”(второ издание)– 18 000 лв. 

- СНЦ "Приятели на морето" – за младежка инициатива "Различно 
лято" – 12 000 лв. 

-по §61-02 „Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-
)“ в размер на 56 500 лв., в т.ч. на: 

- Икономически университет – Варна – 15 000 лв. 
- Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов"-Варна – 5 000 лв. 
- Технически университет – Варна – 15 500 лв. 
- ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – 18 000 лв. 
- Колеж по туризъм – Варна – 3 000 лв. 
 2.2.2. Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби 

на ученици и студенти с изявени дарби през 2022 г.“ по местна дейност 389 
„Други дейности по образованието“ /Пр.29/, в размер на 117 500 лв., в т.ч.: 

• по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 
домакинствата“ –   20 000 лв.  

• по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“ – 2 000 лв. на: 

 - Варненска и Велико-преславска Света Митрополия, съгласно 
споразумение с Община Варна за реализиране на Ораторски форум “Гласът 
на младите“ – 2 000 лв. 

 2.2.3. Програма на община Варна за приобщаващо образование на 
деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно 
социално положение през 2022 г.“ по местна дейност 389 „Други дейности 
по образованието“ /Пр. 30/, в размер на 32 000 лв., в т.ч. субсидии в размер 
на 20 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“, в т.ч. на: 

 - Варненска и Велико-преславска Света Митрополия, съгласно 
споразумение с Община Варна за реализиране на "Лятна ваканционна 
школа при Първо българско училище Варна" – 5 000 лв.        

- Асоциация „Човешки права – стъпка по стъпка“, училища - за 
реализиране на програма "Театрална работилница "Усмивка" – 5 000 лв. 

- сдружение "Младежки алианс - Варна"; сдружение "Милосърдие за 
теб"- район "Владислав Варненчик" за реализиране на подкрепяща, 
медиаторска програма в районите на гр. Варна – 10 000 лв. 



  2.2.4. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите 
специалисти в община Варна през 2022 г.“, по местна дейност 389 „Други 
дейности по образованието“ /Пр. 31/ в размер на 115 000 лв., в т.ч. субсидии 
в размер на 12 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“ на: 

  -  Съюз на учените - Варна за реализиране на „Месец на науката“ – 
5 000 лв. 

  - Сдружение "Асоциация за образование, иновации и развитие" за 
реализиране на Форум "Педагогически мениджмънт за овладяване 
потенциала на децата със СОП" – 7 000 лв. 

 
 2.3. функция Здравеопазване:  
  Общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация 

на общественото здраве и утвърждава целеви субсидии за осъществяване 
на общинските програми, разпределени по лечебни заведения по местна 
дейност 469 „Други дейности по здравеопазване“, /Пр. №22/,  както следва: 

-по параграф §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, в т.ч.: 

2.3.1. „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието” 
- целева субсидия в размер на 25 000 лв. на Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина І Варна ЕООД /Спортен диспансер/  

2.3.2. „Скрининг на очни заболявания"- целева субсидия в размер на 
10 000 лв. на СБОБАЛ Варна ЕООД  

2.3.3. „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни 
вещества” - целева субсидия в размер на 75 000 лв. за „Многопрофилна 
болница за активно лечение Света Марина“ ЕАД 

2.3.4. „Профилактика за рака на гърдата" – целева субсидия в размер 
на 15 000 лв. на ДКЦ 5 „Св. Екатерина" ЕООД  

 2.3.5. „Скрининг на заболяванията на щитовидната жлеза "- целева 
субсидия в размер на 24 000 лв. на следните лечебни заведения: 

-  Диагностично – консултативен център 1 „Св.Клементина " ЕООД - 
4 000  лв.;  

-  Диагностично – консултативен център „Чайка“ – Варна” – 4 000 лв.; 
-  Диагностично – консултативен център 3 ЕООД - 4 000 лв.;  
-  Диагностично – консултативен център 4 ЕООД - 4 000 лв.;  
-  СБАЛОЗ „Марко А. Марков" ЕООД - 4 000 лв.;   
-  АМЦСМП "Проф. Д. Стаматов" ЕООД – 4 000 лв.; 
2.3.6. „Скрининг на заболяванията на белия дроб" - целева субсидия 

в размер на 28 000 лв.  на следните лечебни заведения: 
- Диагностично – консултативен център 1 „Св. Клементина " ЕООД - 

4 000  лв.;   
  - Диагностично – консултативен център 2 „Свети Иван Рилски“ – 

Варна”  - 2 000 лв.;  



-  Диагностично – консултативен център 3 ЕООД - 4 000 лв.  
-  Диагностично – консултативен център 4 ЕООД - 4 000 лв. 
-  Диагностично – консултативен център 5 ЕООД  - 4 000 лв. 
-  Диагностично – консултативен център „Чайка“ – Варна” - 4 000 лв.  
-  СБАЛПФЗ ЕООД - 2 000 лв.  
-  СБАЛОЗ "Марко А. Марков" ЕООД – 4 000 лв. 
2.3.7. „Контрол на миопия и ранно детско зрение“ - целева субсидия 

в размер на 10 000 лв. на СБОБАЛ Варна ЕООД 
2.3.8. "Комплексно пост - Ковид проследяване" – целева субсидия в 

размер на 30 000 лв.  на следните лечебни заведения: 
-Диагностично – консултативен център 1 „Св.Клементина " ЕООД - 

5 000  лв.   
-Диагностично – консултативен център 2 „Свети Иван Рилски“ ЕООД 

- 5 000 лв.  
- Диагностично – консултативен център 3 ЕООД - 5 000 лв.  
- Диагностично – консултативен център 4 ЕООД - 5 000 лв. 
- Диагностично – консултативен център 5 ЕООД  - 5 000 лв. 
- Диагностично – консултативен център „Чайка“ – Варна ЕООД” - 5 

000 лв.     
2.3.9. "Профилактика на онкологични заболявания" - целева субсидия 

в размер на 10 000 лв. на СБАЛОЗ "Марко А. Марков" ЕООД 
2.3.10."Профилактика на женското здраве" - целева субсидия в размер 

на 10 000 лв. на СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов" ЕООД 
2.3.11. целева субсидия за изпълнение на дейности, извън обхвата на 

основния пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК на Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина І Варна ЕООД /Спортен диспансер/ в 
размер на 150 000 лв., по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, местна дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазване“ 

- по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“: 

2.3.12. „Грижа за деца с диабет и редки заболявания" - целева 
субсидия в размер на 10 000 лв. на Варненско дружество по детска 
ендокринология по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“ 

 -  по параграф §61-02 „Предоставени трансфери“ (-): 
2.3.13.  „Зеленият двор на Варна“ - целево финансиране в размер на 

20 000 лв. по параграф §61-02 „Предоставени трансфери“ (-) на 
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, Факултет 
за обществено здраве.  

2.3.14. Програма на дирекция „Превенции“ в дейност 469 „Други 
дейности по здравеопазване“ - „Програма за превенция на рисковото 
поведение сред деца и млади хора - 2022“, в размер на 243 000 лв., /Пр. 27/ 



2.3.15. целева субсидия за лечебни заведения в размер на 287 640 лв. 
по параграф §55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“, както следва: 

- целева субсидия за лечебни заведения в размер на 107 640 лв. по 
решение на Общински съвет - Варна № 1588-6/39/24.04.2019 г. за 
обследване и изготвяне на енергиен одит, вкл. идеен проект, по проект за 
кандидатстване във фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми 
източници", изготвяне на проектно предложение и бизнес план, 
консултантска помощ при защитата на проекта пред фонд Енергийна 
ефективност и възобновяеми източници" и изготвяне на тръжна процедура 
за избор на изпълнител по проекта 

- целева субсидия на ДКЦ  V "Св. Екатерина" ЕООД за изграждане на 
асансьорна уредба – 180 000 лв. 

 
2.4. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 
2.4.1. „Социална програма на Община Варна за 2022 г.“, в местните 

дейности 545 "Социални услуги в домашна среда" и 589 "Други служби и 
дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта", общо в 
размер на 4 679 916 лв., в т.ч. целеви субсидии по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ общо в размер 
на 57 000 лв. /Пр. №16/, както следва: 

- на Български червен кръст за организиране на Коледен 
благотворителен концерт „Заедно за Коледа“ и коледни пакети за лица и 
семейства в неравностойно положение, в размер на 7 000 лв.  

- на фондация „Човек на фокус“ за програма „Запознаване на хора в 
неравностойно положение с традиционните християнски ценности и 
подкрепа на младежи, възпитавани в институции и провеждане на беседи: 
пастирски и психологически въпроси и отговори“, в размер на 20 000 лв.  

- на неправителствени организации за 6 малки проекти на стойност 
до 5 000 лв., общо в размер на 30 000 лв., насочени към целеви групи – деца 
и възрастни в неравностойно положение.  

- по §42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ – 229 000 лв. 
 
2.5. функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 

среда: 
2.5.1. Програма за проектиране на обекти, включително обекти - 

недвижими културни ценности по бюджета за 2022 г. - 2024 г., /Пр. №23/. 
2.5.2. целева субсидия в размер на 75 000 лв., съгласно Наредба на 

Общински съвет - Варна за финансово подпомагане на "Проекти за 
озеленяване и благоустрояване", свързани с подобряване състоянието на 
зелените площи, собственост на община Варна -  за реализиране на проекти, 
по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, местна дейност 622  „Озеленяване“ /Пр. №2, Пр. №5/. 



 
2.6. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 
2.6.1. Програма „Спорт” в размер на 1 400 000 лв., местна дейност 714 

„Спортни бази за спорт за всички“ /Пр. №25/.          
- по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел“, в т.ч. с целеви субсидии за спортни клубове и 
организации – 858 340 лв. 

2.6.2. Програма „Международни и местни културни прояви за 2022 
г.“, в т.ч. Програма на фолклорен ансамбъл „Варна“ към НЧ „Христо Ботев“ 
и Програма на дирекция „Култура и духовно развитие“ за поставяне на 
скулптурни композиции и пластични елементи на територията на град 
Варна за 2022 г.“ – общо в размер на 2 419 600 лв., в т.ч. по фонд „Култура“ 
– 1 000 000 лв.“ Програма „Международни и местни културни прояви за 
2022 г.“ е планирана в местна дейност „Други дейности по културата“, 
дофинансиране на държавна дейност 738 „Читалища“ и §61-02 
„Предоставени трансфери“  /Пр. 24/, в т.ч.: 

• целеви субсидии по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“ в размер на 461 000 лв., /Пр.24/, в т.ч. 
целева субсидия на: 

- Фондация „Човек на фокус“ в размер на 25 000 лв., съгласно 
споразумение за сътрудничество с Варненска и Великопреславска 
Митрополия, местна дейност 759 „Други дейности по културата“, /Пр. 
№24/. 

- за Общински фонд "Култура" – 371 000 лв., местна дейност 759 
„Други дейности по културата“, /Пр. №24/ 

- Народно читалище "Христо Ботев 1928" за фолклорен ансамбъл 
"Варна за реализиране на Програма на ансамбъл "Варна" за 2022 г. в размер 
на 65 000 лв., дофинансиране на държавна дейност 738 „Читалища“ /Пр. 
№24/. 

• целеви субсидии по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“ в размер на 569 000 лв., местна дейност 759 
„Други дейности по културата“ за Общински фонд "Култура"  /Пр. №24/. 

• целеви субсидии по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи 
за домакинствата“, местна дейност 759 „Други дейности по културата“ в 
размер на  103 980 лв., /Пр. №24/. 

• целеви трансфер по §61-02 „Предоставени трансфери“ общо в 
размер на 210 000 лв., както следва: 

 -  на Театрално-музикален продуцентски център – Варна /ТМПЦ/ - 
160 000 лв. за подпомагане дейността чрез съвместно финансиране, 
съгласно сключен договор с Министерство на културата, /Пр. №24/.  

-на Държавен куклен театър за подпомагане дейността, чрез 
съвместно финансиране, съгласно сключен договор с Министерство на 
културата в размер на 50 000 лв. /Пр. №24/. 



2.7. функция Икономически дейности и услуги: 
2.7.1. Програма „Спортно туристическа дейност 2022 г.“ в размер на 

24 000 лв. субсидии  по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, местна дейност 862 „Туристически бази“/Пр. 
№28/. 

 2.7.2. Програма „Туризъм за 2022 г., в размер на 2 828 008 лв., в т.ч. 
60 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица 
с нестопанска цел“, местна дейност 898 „Други дейности по икономиката“,  
/Пр. №19/, в т.ч. целева субсидия на:  

 - Българска асоциация на сомелиерите и вино ценителите в размер на 
5 000 лв. за провеждане на национално изложение „Фестивал Вино и 
храна“; 

 - Варненска асоциация на ресторантьори и хотелиери за 
организиране и провеждане на международно изложение и конференция 
„Туризъм-Експо Дестинация Варна" 2022 в размер на 5 000 лв.; 

 - Варненска туристическа камара за организиране и провеждане на 
кулинарна изложба „Да споделим Никулден" в размер на 5 000 лв. 

 - Съюз на екскурзоводите в България за организиране и провеждане 
на изложба „#Варна - приветства всички Вас!" в размер на 5 000 лв. 

  - Фондация „Св. св. Константин и Елена" за организиране и 
провеждане на Празници на гроздолечението, виното и СПА терапиите с 
грозде и гроздови продукти в размер на 5 000 лв. 

  - Съюз на хотелиерите за отбелязване на 65 години от създаването 
на к.к. Златни пясъци в размер на 5 000 лв. 

 - на Сдружение „Български бизнес форуми за организиране и 
провеждане на „Innowave Summit 2021"  в размер на 6 008 лв. – преходен 
остатък от 2021 г. 

2.8. Упълномощава кмета на общината да договори условия по 
предоставянето и отчитането на целевите субсидии и трансфери по т. 2.  

 
 3. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински 

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

3.1. функция Здравеопазване: 
Общо за лечение на граждани и инвитро процедури - по бюджета на 

местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”, по §42-14 
„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“ /Пр.2/:  – 547 071 
лв., в т.ч. за: 

3.1.1. Подпомагане на лечението на граждани в размер на 171 050 лв., 
в т.ч.  преходни от 2021 г. - 1 050 лв. /Пр. № 2/.   

3.1.2. Подпомагане на двойки за инвитро процедура в размер на 376 
021 лв., в т.ч. преходни от 2021 г. – 116 021 лв., /Пр. № 2/.      

3.2. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 



Общо за комунално битови разходи на социално слаби граждани и 
подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на местна дейност 
589 „Други дейности по социалното осигуряване”, по §42-14 „Обезщетения 
и помощи по решение на Общински съвет“ /Пр.2/:  – 229 000 лв., в т.ч. за: 

3.2.1. Социално битови разходи на социално слаби граждани в размер 
на 220 000 лв., /Пр. № 2, Пр. № 16/. 

3.2.2. Подпомагане на деца на загинали полицаи - в размер на 9 000 
лв., /Пр. № 2, Пр. № 16/.                         

3.3. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 
  3.3.1. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на 

местна дейност 745„Обредни домове и зали” – 15 000 лв., по §42-14 
„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“ /Пр. № 2/.  

3.4. функция Икономически дейности и услуги: 
3.4.1. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на 

местна дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата” – 8 809 
124  лв., в т.ч. 360 000 лв. преходни от 2021 г., по §42-14 „Обезщетения и 
помощи по решение на Общински съвет“  /Пр. №9/. 

3.5. Утвърждава разходи от преходен остатък на приходите от 
дарения за бедствието от 19.06.2014 г. в кв. Аспарухово в размер на 162 617 
лв. по §52 „Придобиване на ДМА“ в местна дейност 284 „Ликвидиране на 
последици от стихийни бедствия и аварии“ за обект "Изграждане подпорна 
стена на ул. "Борис Киряков" № 31, кв. "Аспарухово",  /Пр. №2, Пр. №4/.  

4. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 
концесионни плащания през 2022 г. /Пр. №33/. 

5. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от такси 
за водовземане на минерала вода за 2022 г. /Пр. №17/. 

6. Приема разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя 
на безстопанствените кучета в размер на 72 000 лв. по бюджета на 
Общински приют за безстопанствени кучета, събрани от „Общинска такса  
за притежаване на куче“, съгл. чл.175 от Закона за ветеринарно 
медицинската дейност, от общ бюджет за 2022 г. в размер на 510 930  лв. 
/Пр. №1, Пр. №2/. 

 
XІI.  Приема разпределение на Преходен остатък за 2022 г. в размер 

на 44 073 577 лв., /Пр. №11/. 
 
XIII. Приема Очакван размер на просрочените вземания, които ще 

бъдат събрани през 2022 г. /Пр.№14/. 
 
XIV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация чл. 94, ал.3, т.8 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява индикативен 
годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, в т.ч. 



индикативен разчет за средствата от Европейския съюз и планирани 
трансфери за съфинансиране на проекти и програми на Европейския съюз 
/Пр. №1 и Пр. №34/. 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява предоставянето на 
временни безлихвени заеми по индикативен годишен разчет за сметките за 
средства от Европейския съюз от бюджета на община Варна в размер на 
4 736 583 лв. за финансиране на проекти и програми на ЕС, до 
възстановяването на разходите от Управляващия орган / Пр. №1 и Пр. 
№34/. 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 104, ал.1, т. 5 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява предоставянето на 
средства за съфинансиране/недопустими разходи и трансфери между 
сметки за средствата от Европейски съюз на проекти и програми на 
Европейския съюз от бюджета на община Варна, в размер на 7 853 177 лв., 
по индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз /Пр. №1 и Пр. №34/. 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 9 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява 
актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022-
2025 г., съгласно приложение /Пр.№35/.  

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

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – 
Варна определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2022 г., 
съгласно приложение /Пр. №20/. 

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

самоуправление и местната администрация и чл.94, ал.2 и ал.3, т.1 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя 
максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през  2022 г. в размер на 394 000 000 лв. 

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

самоуправление и местната администрация и чл.94, ал.2 и ал.3, т.2 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя 



максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2022 г. в размер на 467 000 000 лв.  

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

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

1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет 
през 2022 г. - до 178 515 000 лв.  

 2. Максимален дълг към 31.12.2022 г. - до 267 361 000 лв.  
 3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да бъдат 

издадени през 2022 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. Максимален размер на издадените общински 
гаранции към 31.12.2022 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 40 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет - Варна определя при изпълнението 
на бюджета за 2022 г. да се съблюдават следните приоритети: 

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

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

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

самоуправление и местната администрация и чл. 95 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна предвижда резерв за 
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 20 000 лв. по параграф 
§00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, местна дейност 
„Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия 
и аварии“ /Пр. №2/  

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

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



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

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

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

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

местното самоуправление и местната администрация, и чл.84, ал.6 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна приема за 
сведение Протокола от публичното обсъждане на проектобюджета за 
2022 г. /Пр. №36/.  

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

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

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

 -да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, 
разпределени по тримесечия. 

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

 - възлага на Кмета на община Варна функцията по изграждането, 
основния ремонт и реконструкцията на площадки за игра на открито и 
спорт в детските градини, включени в Разчета за капиталови разходи - 
функция „Образование“ /Пр. 4/ и в качеството на възложител по Закона за 
обществените поръчки да осъществи необходимите действия. Средствата 
да бъдат определени и утвърдени със самостоятелни бюджети, извън 
делегираните бюджети на детските градини. 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 125 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна оправомощава Кмета на 
община Варна, както следва: 

1.да извършва компенсирани промени, наложени в резултат на 
изменение в макроикономическите условия, възникване на неотложни 



потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през 
бюджетната година: 

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

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

1.3.Кметът на общината има право да одобрява допълнителни 
разходи по съответните дейности в рамките на бюджета за годината, 
свързани с превенцията на разпространението на COVID – 19, лечението на 
заразените лица или ограничаване на последствията от COVID – 19 

2.в изпълнение на правомощията си по т.1, Кметът издава заповеди 
3.след извършване на промените, Кметът включва информация за 

същите в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях  
 
   XXIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
упълномощава Кмета на община Варна: 

-да разработва и възлага подготовката на общински програми и 
проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни 
и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални 
програми и от други източници  за реализиране на годишните цели на 
общината за изпълнение на общинския план за развитие. 

-да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други 
източници на финансиране за авансово финансиране на европейски 
програми и проекти при необходимост. 

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

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

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

-да сключи договори с Министерството на културата за съвместно 
финансиране на културни институти в гр. Варна 



908-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от 
управителя на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД с рег. № 
РД22006585ВН/29.03.2022 г. Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 1 081 700 лв. (един милион 
осемдесет и една хиляди и седемстотин лева) на „Специализирана болница 
за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков 
– Варна“ ЕООД за „Изграждане на обект „Пристройка, надстройка, 
реконструкция и фасадно оформление на онкологична болница – База 1, База 
2 и паркинг“, находящ се в УПИ VII- 1783 2628 (10135.5506.992), кв. 151 по 
плана на 29 м.р., м-ст „Вилите“, кв. Аспарухово, гр. Варна по две обособени 
позиции“. 

 Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, §55 „Капиталови трансфери“ от бюджета на Община 
Варна за 2022 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите 
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.   

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. 
Марков – Варна“ ЕООД да внесе предложение за увеличаване на капитала 
на търговското дружество, със стойността на целевата субсидия и да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

908-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от 
управителя „Диагностично - консултативен център „Свети Иван Рилски“ 
Аспарухово– Варна“ ЕООД с рег. № ОС22000107ВН/10.02.2022 г., 
Общински съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови 
средства в размер до 151 769 лв. (сто петдесет и една хиляди и седемстотин 
шестдесет и девет лева) на „Диагностично - консултативен център „Свети 
Иван Рилски“ Аспарухово – Варна“ ЕООД за ремонт на покрива на 
лечебното заведение. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“ от бюджета на Община Варна за 2022 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите 
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното решение.   

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Диагностично - 
консултативен център „Свети Иван Рилски“ Аспарухово– Варна“ ЕООД да 
внесе предложение за увеличаване на капитала на търговското дружество, 
със стойността на целевата субсидия и да представи отчет за разходването 
на отпуснатите средства. 



908-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна взема 
решение, да бъдат завишени с 10% стойностните показатели на стандартите 
за социални услуги, изпълнявани от външни доставчици, финансирани от 
местния бюджет, считано от 01.04.2022 г. по Социалната програма, 
приложение № 16 от бюджета на Община Варна за 2022 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна да сключи анекс към договорите с 
изпълнителите на социални услуги – местни дейности по Социалната 
програма. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват в системата? 
Колега Капитанов „против“. За Черно море? 
Венцислав Сивов – „за“, Антоанета Цветкова – „за“, колега Атанасов 

Вие сте успели да гласувате, колега Пейчев – „за“, моля за окончателния 
резултат. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 33; против – 14; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 4, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Атанасов заявка ли, не разбрах? Заповядайте. И да не е 

отрицателен вот. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми колеги, господин Председател искам много ясно и това 

гласуване до го видят всичките тия хора, които бяха тук преди известно 
време викаха, крещяха и същите тези хора, които ги подкрепяха сега са 
гласували против т.е. против предложението, което те имаха. Против това 
което госпожо Клисарова Вие защитавате и пак колегите са Ви против. И аз 
това нещо не мога да го разбера. Против защитавате, искате допълнително 
пари искате допълнително пари за спорт и гласувате против, това което 
искате. Е това е нонсенс.      

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Демагогия. Почивка 40 минути колеги почивка до 15:00 ч., за да 

продължим работа, тъй като деня е дълъг. 
  



Следобедно заседание – начало от 15:00 ч. 
 
Присъстват 47 общински съветника, отсъстват 4: 
 
Анелия Димитрова КЛИСАРОВА 
Ивайло Христов МИТКОВСКИ 
Людмила Николаева Колева-МАРИНОВА 
Мартин Светлозаров БАЙЧЕВ 

  



ІV. 
 

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

„Финанси и бюджет” относно: 
(1) – приемане бюджета на Община Варна за 2022 г. по приходи и 

разходи и приложенията към него. 
(2) – даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг. 
(3) – увеличаване на общата численост на персонала в дейност 

„437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“, функция 
„Здравеопазване“, филиал „Детски ясли“. 

(4) – изменение и допълнение на т. 9.12. от Приложение № 2 към 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услуги на територията на община Варна.   

(5) – отмяна на решение № 579-18(7)/21.05.2008 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(6) – промяна на решение № 1418-2 IV от протокол № 36/19.12.2018 
г. на Общински съвет – Варна. 

(7) – промяна на решение № 1577-6(39)/24.04.2019 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(8)  – определяне на основни месечни заплати на Кмета на Община 
Варна, Председателя на Общински съвет – Варна, кметове на райони и 
кметства към Община Варна. 

(9) – определяне на икономическа рамка за 2022 г., по договор за 
обществен превоз на пътници с рег. № РД13024368ВН/23.10.2013 г. 

(10) – изменение на решение № 434-2(10)/16.12.2020 г.  – Цени на 
превозни документи, в частта на Раздел I.  

(11) – приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от 
Европейския съюз на община Варна за 2020 г. 

(12) – опрощаване на държавни вземания. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, продължаваме с точките от дневния ред. Правя предложение 

за удължаване на работното време до 19:00 часа, с оглед да опитаме да 
приключим през днешния ден. Имате думата за мнения и съображения по 
процедурата. Режим на гласуване.  

  
За протокола: Тодор Балабанов – „за“, Мария Ангелова – „за“, Емил 

Бояджийски – „за“, Веселин Вешев – „за“, Руслан Влаев – „за“. 
 



Общи резултати от проведеното гласуване: за – 44; против – 0; 
въздържали се – 0; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 

 Подточка Втора на точка Трета, относно даване на съгласие за 
поемане на дългосрочен общински дълг. Имате думата. Въпреки, че това е 
тема, която я обсъждахме в бюджета. Режим на гласуване.  
 

909-4. I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7,  чл. 
17, 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. № РД22006855ВН/31.03.2022 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен общински 
дълг чрез сключване на договор за кредит с „Регионален фонд за градско 
развитие“ АД, финансов посредник, управляващ финансов инструмент 
„Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Банка ДСК“ АД, 
съфинансиращата институция по инструмента за финансиране на проектите: 

- „Разширение на Зона за платено улично паркиране – Зелена Зона в 
гр. Варна”; 

- „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район 
„Аспарухово”, Община Варна“.  

 -  „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Одесос”, 
Община Варна“, при следните основни параметри:  

Кредитори: 
- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД 
- Кредитна линия Б: Банка ДСК АД  
· Максимален размер на кредита – до 30 000 000 лв., разпределен както 

следва:  
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 
· Валута – лева 
· Размер на кредита - до 17 700 000 лева (седемнадесет милиона и 

седемстотин хиляди лева) 
· Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
· Срок на кредита – 192 месеца 
· Срок на усвояване – до 31.12.2023 г. на части, в рамките на срока на 

усвояване  
· Срок за погасяване –  168 месеца 
· Погасителен план: 



  - Гратисен период по главницата – 24 месеца   
  - Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски, дължими от 

третия месец след изтичане на гратисния период  
- Източници на погасяване: собствени бюджетни средства 
 Лихвен период – лихвата се начислява и е дължима на тримесечна база 
·Максимален годишен лихвен процент – 5% от лихвения процент по 

кредит Б 
·Такса управление – без такса 
·Такса ангажимент – без такса 
·Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

стандартната тарифа за такси и комисионни на Банка ДСК АД 
·Обезпечение – Особен залог по реда на Закона за особените залози 

върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на Община Варна, за 
собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от 
„а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси (ЗПФ) и обща изравнителна 
субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗПФ, включително и тези 
постъпващи по бюджетната сметка на Община Варна, като настоящите и 
бъдещите вземания за наличностите по тази сметка също са обект на особен 
залог. 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б: 
·Валута – лева 
·Размер на кредита - до 12 300 000 лева (дванадесет милиона и триста 

хиляди лева) 
·Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
·Срок на кредита – 192 месеца 
·Срок на усвояване – до 31.12.2023 г., на части, в рамките на срока на 

усвояване  
·Срок за погасяване – 168 месеца 
·Погасителен план: 
 - Гратисен период по главницата – 24 месеца;   
- Главницата се изплаща на равни тримесечни вноски, дължими от 

третия месец след изтичане на гратисния период; 
- Източници на погасяване: собствени бюджетни средства 
- Лихвен период – тримесечен. 
·Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, 

формиран от  3мEURIBOR + надбавка от 3.25% годишно 
·Такса управление – 0,2% годишно   
·Такса ангажимент – 0,25% годишно, дължима от подписване на 

договора за кредит до пълно усвояване на кредит Б 
·Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

стандартната тарифа за такси и комисионни на „Банка ДСК“ АД 
·Обезпечение – Особен залог по реда на Закона за особените залози 

върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания на Община Варна, за 



собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от 
„а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и обща изравнителна субсидия 
по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закон за публичните финанси, включително 
и тези постъпващи по бюджетната сметка на Община Варна, като 
настоящите и бъдещите вземания за наличностите по тази сметка също са 
обект на особен залог. 

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

3. При отказ от страна на „Регионален фонд за градско развитие“ АД и 
„Банка ДСК“ АД да финансират проектите „Разширение на Зона за платено 
улично паркиране – Зелена Зона в гр. Варна”, „Основен 
ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Аспарухово”, Община 
Варна“ и „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район 
„Одесос”, Община Варна“ или на някои от тях, Общински съвет – Варна, 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 ал. 3, чл. 19 от 
Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредба за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Варна, взема решение Община Варна да поеме дългосрочен дълг в 
размер до 30 000 000 лв. за финансиране на проектите „Разширение на Зона 
за платено улично паркиране – Зелена Зона в гр. Варна”, „Основен 
ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Аспарухово”, Община 
Варна“ и  „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район 
„Одесос”, Община Варна“ чрез банков заем със следните параметри: 

· Валута – лева 
· Размер на кредита - до 30 000 000 лева (тридесет милиона лева) 
· Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
· Обезпечение на заема – Учредяване на залог върху настоящи и 

бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на 
Община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за 
публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Варна по 
чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ – обща изравнителна субсидия от Закона за 
публичните финанси. 

· Условия и начин на усвояване и погасяване: 
- Срок на усвояване на заема – до 3 г. 
- Начин на усвояване – на части, в рамките на срока на усвояване  
- Срок за погасяване – 15 г., с 3 г. гратисен период за главницата   
- Начин на погасяване -  на равни 3-месечни вноски в срока на 

погасяване 
- Източници на погасяване: собствени бюджетни средства 



· Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, 
формиран от основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% годишно 

· Такса управление/комисионна – еднократно до 0,5% върху размера 
на заема   

· Лихвен процент при просрочие на главницата – образува се от сбора 
от годишния лихвен процент (основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 
2,6% годишно) плюс надбавка до 2% годишно 

· Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: 
- Без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода 

на усвояване; 
- Без такси за предсрочно погасяване; 
· Неустойка при просрочие на лихва – без неустойка при просрочие 

на лихва; 
· Допълнителни условия – сключването на договор с избраната 

кредитна институция не следва да се обвързва с обслужване на банковите 
сметки на общината. 

4. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за 
избор на финансова или кредитна институция:  

4.1. Кметът на Община Варна изготвя обявление за избор на финансова 
или кредитна институция, което се публикува на интернет страницата на 
Община Варна.  

4.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация:  
- Решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския 

дълг;  
- Обект на финансирането;  
- размер и вид на финансирането;  
- Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за 

участие в процедурата;  
- Критерии за оценка на офертите;  
- срок на валидност на офертите;  
- място, срок и начин на подаване на офертите;  
- наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и 

лице за контакт;  
4.3. Заедно с обявлението, кмета публикува на интернет страницата на 

общината минимум годишен баланс и отчет за изпълнението на общинския 
бюджет за 2021 г.  

4.4. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 10 дни, 
считано от датата на публикуването на обявлението на интернет страницата 
на общината.  

4.5. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения 
по обявлението за избор на финансова или кредитна институция до 3 работни 
дни преди изтичане срока за подаване на офертата, като кметът на общината 



е длъжен да даде разясненията в срок до 3 работни дни от постъпване на 
искането и ги публикува на интернет страницата на Община Варна.  

4.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметът на общината 
назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените 
оферти.  

4.7. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и 
икономист.  

4.8. Не може да бъде член на комисията лице, което:  
- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;  
- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в 

процедурата.  
4.9. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие 

кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата. При 
установяване на липсващ документ от минималните изисквания или 
липсваща информация, или несъответствия, комисията има право да изиска 
от участника допълнително документи и информация. Комисията разглежда 
допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно предварително 
обявените критерии и класира кандидатите. За оценяването и класирането на 
кандидатите комисията съставя протокол, който се утвърждава от кмета на 
общината. След утвърждаването на протокола, същият се изпраща на всички 
кандидати. Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от 
половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е 
съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и 
писмено излага мотивите си.  

4.10. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата 
оферта отговаря на предварително обявените условия, същият се класира и 
с него се сключва договор за заем.  

4.11. Кметът на общината прекратява процедурата когато:  
4.11.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти не 

отговаря на изискванията в обявлението или на решението на Общинския 
съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;  

4.11.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура в 
резултат на съществена промяна в обстоятелствата.  

4.11.3. При невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението 
на процедурата по причини, които не са били предвидени.     

4.12. Кметът на общината отправя покана до кандидата, предложил 
най-добра оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за датата 
и часа и мястото на провеждането им.  

4.13. Комисията провежда преговори за текстовете по договора с 
кандидата подал най-добра оферта. За проведените преговори и 
постигнатите договорености с кандидата се съставя протокол, който се 
подписва от кандидата и членовете на комисията и се утвърждава от кмета. 
Страните в преговорите съставят проектодоговор, съдържащ постигнатите 



договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от 
предложените с офертата. Ако страните в преговорите не постигнат съгласие 
за сключване на договор, кметът на общината отправя покана до следващия 
класиран кандидат за провеждане на преговори.  

4.14. Кметът на общината сключва договор след уточняване на 
детайлите съгласно проведените преговори. Договорът се сключва в рамките 
на едномесечен срок от утвърждаване на протокола за проведените 
преговори.  

5. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедурата за избор 
на финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото 
финансиране на проектите, да подпише договора за заем и договора за залог, 
както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението. 

 
II. 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 ал. 3, чл. 19 от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредба за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 
за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета 
на Община Варна и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД22006855ВН/31.03.2022 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен дълг за 
финансиране на проектите: 

- „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район 
„Приморски”, Община Варна“;  

- „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район 
„Младост”, Община Варна“; 

- „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Вл. 
Варненчик”, Община Варна“; 

 - „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в с. Тополи, с. 
Звездица, с. Каменар, Община Варна“, чрез банков заем със следните 
параметри:  

• Максимален размер на заема – до 50 000 000 лв. (петдесет милиона 
лева) 

• Валута  - български лева (BGN) 
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за банков заем 
• Обезпечение на заема – Учредяване на залог върху настоящи и 

бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на 
Община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за 
публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Варна по 
чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ – обща изравнителна субсидия от Закона за 
публичните финанси 

• Условия и начин на усвояване и погасяване: 



- Срок на усвояване на заема – до 3 г. 
- Начин на усвояване – на части, в рамките на срока на усвояване  
- Срок за погасяване – 15 г., с 3 г. гратисен период за главницата   
- Начин на погасяване - равни 3-месечни вноски в срока на погасяване 
- Източници на погасяване: собствени бюджетни средства 
• Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, 

формиран от основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% годишно 
• Такса управление/комисионна – еднократно до 0,5% върху размера 

на заема   
• Лихвен процент при просрочие на главницата – образува се от сбора 

от годишния лихвен процент (основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 
2,6% годишно) плюс надбавка до 2% годишно 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: 
- без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода 

на усвояване; 
- Без такси за предсрочно погасяване. 
• Неустойка при просрочие на лихва – без неустойка при просрочие 

на лихва 
• Допълнителни условия – сключването на договор с избраната 

кредитна институция не следва да се обвързва с обслужване на банковите 
сметки на общината. 

2. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за 
избор на финансова или кредитна институция:  

2.1. Кметът на Община Варна изготвя обявление за избор на финансова 
или кредитна институция, което се публикува на интернет страницата на 
Община Варна.  

2.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация:  
- Решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския 

дълг;  
- Обект на финансирането;  
- размер и вид на финансирането;  
- Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за 

участие в процедурата;  
- Критерии за оценка на офертите;  
- срок на валидност на офертите;  
- място, срок и начин на подаване на офертите;  
- наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и 

лице за контакт;  
2.3. Заедно с обявлението, кмета публикува на интернет страницата на 

общината минимум годишен баланс и отчет за изпълнението на общинския 
бюджет за 2021 г.  



2.4. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 10 дни, 
считано от датата на публикуването на обявлението на интернет страницата 
на общината.  

2.5. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения 
по обявлението за избор на финансова или кредитна институция до 3 работни 
дни преди изтичане срока за подаване на офертата, като кметът на общината 
е длъжен да даде разясненията в срок до 3 работни дни от постъпване на 
искането и ги публикува на интернет страницата на Община Варна.  

2.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметът на общината 
назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените 
оферти.  

2.7. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и 
икономист.  

2.8. Не може да бъде член на комисията лице, което:  
- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;  
- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в 

процедурата.  
2.9. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие 

кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата. При 
установяване на липсващ документ от минималните изисквания или 
липсваща информация, или несъответствия, комисията има право да изиска 
от участника допълнително документи и информация. Комисията разглежда 
допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно предварително 
обявените критерии и класира кандидатите. За оценяването и класирането на 
кандидатите комисията съставя протокол, който се утвърждава от кмета на 
общината. След утвърждаването на протокола, същият се изпраща на всички 
кандидати. Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от 
половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е 
съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и 
писмено излага мотивите си.  

2.10. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и неговата 
оферта отговаря на предварително обявените условия, същият се класира и 
с него се сключва договор за заем.  

2.11. Кметът на общината прекратява процедурата когато:  
2.11.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти не 

отговаря на изискванията в обявлението или на решението на Общинския 
съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;  

2.11.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура в 
резултат на съществена промяна в обстоятелствата.  

2.11.3. При невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението 
на процедурата по причини, които не са били предвидени.     



2.12. Кметът на общината отправя покана до кандидата, предложил 
най-добра оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за датата 
и часа и мястото на провеждането им.  

2.13. Комисията провежда преговори за текстовете по договора с 
кандидата подал най-добра оферта. За проведените преговори и 
постигнатите договорености с кандидата се съставя протокол, който се 
подписва от кандидата и членовете на комисията и се утвърждава от кмета. 
Страните в преговорите съставят проектодоговор, съдържащ постигнатите 
договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от 
предложените с офертата. Ако страните в преговорите не постигнат съгласие 
за сключване на договор, кметът на общината отправя покана до следващия 
класиран кандидат за провеждане на преговори.  

2.14. Кметът на общината сключва договор след уточняване на 
детайлите съгласно проведените преговори. Договорът се сключва в рамките 
на едномесечен срок от утвърждаване на протокола за проведените 
преговори.  

3. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедурата за избор 
на финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото 
финансиране на проектите, да подпише договора за заем и договора за залог, 
както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението. 

 
III. 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. № РД22006855ВН/31.03.2022 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: „Екологично чист транспорт за Варна” по административен 
договор №BG16M1OP002-5.004-0008-C001, по Оперативна програма 
„Околна среда” 2014-2020 г., приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на 
атмосферния въздух”, процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с референтен №BG16M1OP002-5.004 – „Мерки за 
адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния 
въздух“, при следните основни параметри: 

· Максимален размер на дълга – до 1 626 916 лв. (един милион 
шестстотин двадесет и шест хиляди деветстотин и шестнадесет лева) 

· Валута на дълга – лева 
· Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем 



· Условия за погасяване: 
- Срок на погасяване – до 120 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. 

 
IV. 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. № РД22006855ВН/31.03.2022 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: „Екологично чист транспорт за Варна“ по административен 
договор №BG16M1OP002-5.004-0008-C001, по Оперативна програма 
„Околна среда” 2014-2020 г., приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на 
атмосферния въздух”, процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с референтен №BG16M1OP002-5.004 – „Мерки за 
адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния 
въздух“ за мостово финансиране, при следните основни параметри: 

· Максимален размер на дълга – до 13 613 200 лв. (тринадесет милиона 
шестстотин и тринадесет хиляди двеста лева) 



· Валута на дълга – лева 
· Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем 
· Условия за погасяване: 
- Срок на погасяване – до 18 месеца, считано от датата на подписване 

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

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от 
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
договор №BG16M1OP002-5.004-0008-C001, от възстановено ДДС по 
проекта и/или от собствени бюджетни средства. 

· Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4,083% 

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

· Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна, с 

изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № 
договор № BG16M1OP002-5.004-0008-C001, сключен с Управляващия орган 
на Оперативна програма Околна среда, постъпващи по банкова сметка, 
вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на 
особен залог; 

- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община 
Варна, по която постъпват средствата по проект „Екологично чист транспорт 
за Варна” по Договор за безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-5.004-0008-
C001; 

- 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. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
 Има ли други колеги, които не са успели да гласуват? 
 

За протокола: Янко Станев – „за“, Николай Евтимов – „за“, Генадий 
Атанасов – „за“. 



 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 32; против – 12; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подточка Трета, относно увеличаване на общата численост на 

персонала в дейност „437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“, 
функция „Здравеопазване“, филиал „Детски ясли“.  

Става въпрос за лекарските кабинети в ясли и детски градини, които 
ще се разкриват. Имате думата. Режим на гласуване.  

 
910-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД21020455ВН-
001ВН/29.11.2021 г., Общински съвет – Варна увеличава числеността на 
персонала на Единно бюджетно счетоводство – филиал „Детски ясли“ със 
статут на второстепенен разпоредител с бюджет, функция ІV 
„Здравеопазване“ по бюджета на Община Варна, дейност 437 „Здравен 
кабинет в детски градини и училища“ с две длъжностни щатни бройки 
„Медицинска сестра“ – от 132 броя на 134 броя.  

Общата численост на персонала в дейността се увеличава от 170 на 172 
щатни бройки, държавно делегирана дейност. Решението влиза в сила от 
01.01.2022 г. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 

 За протокола: Мария Ангелова – „за“, Емил Бояджийски – „за“, 
Николай Евтимов – „за“, Щериана Иванова – „за“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 46; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 5, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следваща точка от дневния ред: изменение и допълнение на т. 9.12. от 

Приложение № 2 към Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна. Имате 
думата. Колега Златев, заповядайте. Мартин Златев. Само преди да 
започнете, по финансовата част или по темата? Ако е по самата „Синя зона“ 
е долу в точка пета, затова Ви питам. Заповядайте. 

 
 



 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Да започна. По финансовата част е, г-н Балабанов. Г-н Иванов да 
попитам само нещо в т. 9.12 не виждаме Приложение № 3, към това, което 
ни е предложено. Защо го няма? От Кмета не ни е предоставено Приложение 
№ 3, което се цитира в т. 9.12., която трябва да променим. 
 
 От залата. 
 /н.р./ 
 
 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Да. Може да погледнете, в т. 9.12 се цитира Приложение № 3, което 
на нас не ни е предоставеното.  
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Колега Златев, то е публикувано. То си го има и в сайта. 
 
 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Защото Приложение № 1 и № 2 са ни дадени. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Ами него променяме. Приложение № 3 и текста на цялата Наредба е 
качен…. 
 
 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Не. В т. 9.12 има Приложение № 3.  
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Да, цитирано Приложение № 3. 
 
 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Да точно така. Би трябвало да е приложено. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ  
 Не, има го в цялата Наредба. Не. Има го в цялата Наредба. То не се 
променя на практика. Имате само текстовете, които се променят. 
 
 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Добре. Имам основно, забележка.  
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 В този текст, които изменяме има цитирано Приложение  №3. 
 
 



 Мартин ЗЛАТЕВ 
 В т. 9.12, в т. 9.12.8 е цитирано, че за „Синя зона“ цените, които са 350 
лв. са дадени в Приложение  № 3, което не е предоставено. Това не знам 
дали не е някакво тип нарушение. 
 
  Тодор БАЛАБАНОВ 
 Не, то е част от Наредбата, не съставлява процедурно нещо.  
 
 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Аз по принцип ще имам забележки и в самата точка по същество, 
когато я разглеждаме. Тук имам голямо притеснение, относно цената от 16 
лева на ден. Това е цената, която Вие залагате в „Синя“ и „Зелена“ зона. На 
мен ми се струва нереалистична при положение, че в „Синя“ и „Зелена“ зона 
има много хора, които работят, тоест пак ще го повторя, майка с дете от 
Траката, идва взема си го, оставя си детето, отива да работи и тя не може да 
си го вземе. За осем часа трябва да плати 16 лв. Това е нереалистична цена. 
Предлагам тази цена да бъде 8 лв. за часовете, за часовия диапазон, както 
Вие го предлагате от 10 часа. Седем и три, десет часа. За десет часа да може 
за 8 лв. да стои в „Синя“ зона. Това е моето предложение, защото не е 
реалистична цената от 16 лева. Това е, което предлагам ценово. А иначе по 
същество, по-късно.   
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря Ви. Колега Ангелова. По финансовите параметри, нали 
така?   
 
 Мария АНГЕЛОВА 
 .. електромобилите. Досега е било безплатно, сега става 70 стотинки. 
Предлагам да продължи да е безплатно.  
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Това е таксата за ползване на киловат/час за зареждане на 
автомобилите? 
 
 Мария АНГЕЛОВА 
 Да. За зареждане. Те не работят 60% от колонките да Ви кажа.  
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Тук е г-н Иванов. Аз ще дам сега възможност сега да отговори по 
какво причина не работят. Има конкретна причина. Той я обясни на 
заседание на комисията. Причината не в машинките, а в ползвателите. Ще 
дам възможност да обясни. По отношение на финансовата част на 



ползването на електроенергия всъщност, досега е била безплатна нали, с цел 
стимулиране на хората, …. 
 
 Мария АНГЕЛОВА 
 Точно, де се стимулират още повече. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 …като съответно в момента 300 хиляди е разхода месечния само по 
отношение на тези колонки, доколкото знам, което е доста сериозна сума, 
при положение, че ползват и безплатна „Синя“ зона, не плащат местен данък 
електромобилите, няма как и безплатен ток. Нали? И да сложим и бензинови 
колонки и да си зареждаме ние автомобилите дето ползваме алтернативно 
гориво или газ.  
 
 От залата 
 /н.р./ 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Г-н Иванов. Но не безплатно зелено.  
 
 От залата 
 /н.р./ 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Г-н Иванов, заповядайте. 
 
 Младен ИВАНОВ 
 Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински 
съветници, ще отговоря първо на въпросите на г-н Златев. Приложение         
№ 3, което е записано в предложението за цените, е Приложение № 3 от 
Наредба за организация за движението, което оказва точно кои са под зоните 
в „Синя“ и „Зелена“ зона. Това означава Приложение  № 3  в предложението 
за промяна на Наредбата. То също е изменено, като там е показано обхвата 
на Зелена зона. Относно цената за 16 лв. за цял ден, която сме предложили, 
ще кажа каква е философията, която имаме. Това е зона за кратковременно 
паркиране. Не е за целодневно паркиране. Предложели сме такава цена, 
която да е по-висока от регулярната цена на час, от 1 лев на час, с цел да се 
ползва рядко от хора, които имат тази конкретно нужда. Ако човек има 
необходимост всеки ден да пътува до централна градска част или обхвата, 
където е „Синя“ и „Зелена“ зона, е желателно да ползват алтернативен начин 
на транспорт, а не лек автомобил, за да отиде на работа и този автомобил 
цял ден за заема парко място в зоната. Давам пример – ако човек е бил на 



съдебно заседание и не знае колко време ще отнеме това, да може да си 
плати за цял ден, а не после да бъде заскобен или репатриран. А относно…. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Моля телефоните в залата. Заповядайте. 
 
 Младен ИВАНОВ 
 А относно цената за колонките за зареждане, тя е изчислена на база на 
стойността на ел. енергията, която знаете драстично се повиши последните 
месеци. За януари месец, това което сме платили, е 30 хиляди лева, само за 
станциите за зареждане. Ще го повторя защо, имаме много сигнали в 
момента, че не работят. В момента изследваме кои са точно ползвателите, 
защото ползват неоригинални кабели и когато се сложи на колонката 
неоригинален кабел, дефектно-токовата защита сработва и показва, че 
работи, а реално не работи. Скоро ще излезем с позиция, тоест с официално 
прес-съобщение, ще помолим всички, които ползват станциите за 
зареждане, да не използват такива кабели, защото не могат да се ползват от 
другите. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря Ви. Колега Капитанов, след това колега Златев. 
 
 От залата 
 /н.р./ 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Ще дам възможност. Няма проблем. 
 
 Николай КАПИТАНОВ 
 Аз имам въпрос към колегата. Просто защото, доколкото видях на 
табелките, някаква шабленска фирма явно е спечелила тази поръчка и 
съответно тя ги е монтирала. Има ли някакви срокове заложени в договора 
с тази фирма, за реакция при сигнал за неработеща колонка? Тоест аз 
приемам, нали, че това, което казвате е вярно, но от друга страна пък е 
хубаво да знаем, че ние реагираме в адекватни срокове. Ако примерно 
техния срок е през 72 часа, значи имаме някакъв проблем. Така че, има ли 
такъв, ако може да обясните, ако не, как можем да ги мотивираме да са по-
бързи и адекватни във вземането на решение, тоест в реакцията при такива 
проблеми.   
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря Ви. Само ще дам възможност първо на колегата Златев да 
си отправи въпроса и след това на г-н Иванов. 



Мартин ЗЛАТЕВ 
 Тъй като реално погледнато, ние и след това ще говорим за Синя зона 
и Зелена зона, ще спра дотук. Но въпросът ми само искам да се замисли г-н 
Иванов, не в цяла Варна има достатъчно добър транспорт за достигане, за да 
може да се работи от различни хора, да се работи в центъра на Варна. 
Именно в тази връзка ние в момента правим, така че увеличаваме цената и 
тя става неизползваема. Това нещо, което го казвате добре. По-богатите хора 
може и да го правят, но за работещите хора в центъра, които им е необходим 
автомобил, защото нямат времево или каквото и да е, да се ползва в града, 
тази цена е непосилна. Така че за мен, ако искаме да спечелим нещо, би 
трябвало да спечелим хората, дето се казва, бе трябвало цената да бъде 
адекватна. Така, че в следваща точка ще продължим да говорим. Аз лично 
няма да гласувам за такава цена, която е предложена. Благодаря. Ако 
желаете да ни предложите цена, като в София и в Пловдив на 2 лева Синя 
зона, нали? Не знам, защо не го правите. Това си е Ваше решение. Тогава 
може и да има смисъл тази цена. Благодаря. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря Ви. Г-н Иванов заповядайте. 
 
 Младен ИВАНОВ 
 Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински 
съветници. Фирмата да, която е спечелила е „Елпром Шабла“, те имат време 
за реакция. В момента не е пред мен договора, но реагират максимално 
бързо и много по-кратко от това, което им е по договор. Станциите за 
зареждане са с гаранционен срок 5 г. и за всички ремонти, които се 
извършват и което се прави, ние не заплащаме допълнителни средства. 
Отделно за цената за 2 лева за Синя зона, смятам, че не е в момента 
ситуацията да искаме увеличаване на тази цена. А за това, че хората трябва 
да дойдат на работа с автомобил, те и в момента не могат да дойдат на работа 
с автомобил. Затова района около Синя зона, които се явява буферен, в 
момента ако се разходите, с кола ще Вие е трудно да се разходите. Аз днес 
пробвах в периферията на Синя зона. Просто ми се наложи да пътувам до 
там. Попаднах в такова задръстване, че 10 минути, не можех да изляза. 
Просто ситуацията е, меко казано безконтролна в момента. Ние колкото 
паяка да имаме, там не можем да извършим ефективен контрол, без да се 
въведе Зелена зона.  
  
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря. Колега Попов.  
 
 От залата 
 /н.р./ 



 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Да ще дам възможност. 
 
 Стоян ПОПОВ 
 Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги. Исках да отговоря на    
г-н Златев, но г-н Иванов му отговори за цената на престоя, целодневния. 
Това, че може да отидеш с кола до центъра, не е задължение на общината да 
осигури парко място. Тя и без това е претрупана с коли, наистина. По скоро 
исках едно друго предложение да направя, чисто техническо. Когато имат 
повреда и изключва дефектни токове, нека тогава да индикира, защото г-н 
Иванов каза, че след изключване на дефектни токове, те не получават 
информация. Фирмата доставчик не получава информация. Показва, че 
колонката работи, а тя не работи. Просто да се коригират настройките вътре 
в самите зарядни станции. При изключване на дефектни токове, да им 
показва във фирмата за поддръжка. Защото разбрах, че това е забавянето. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Разбрах. Предполагам, че е въпрос на допълнително монтиран модул 
или софтуерен. Разбрах. Благодаря Ви. Колега Капитанов за въпросите, след 
това колега Атанасов. 
 
 Николай КАПИТАНОВ 
 Просто искам да допълня. Сега не знам, какви са Ви договорите, но 
искам да Ви кажа, че има със седмици колонки, тоест не знам дали трябва 
да ги наричаме колонки, които не работят и бих препоръчал, между другото 
идеята на колегата считам за много добра, но бих препоръчал да позатегнете 
малко режима и да следите, какво прави тази фирма, защото доколкото знам 
между другото, вече има поредици от сигнали към Общинския съвет 
включително адресирани, които са свързани точно с тези неработещи 
колонки. Така че, там има някакъв проблем. Аз лично, нали, от мои познати 
чувам, че по две, три, седмици, има някои, които са на центъра, въобще не 
работят. Може въпроса да е финансов, но това не е обявено до този момент 
никъде. В момента оправданието е друго. Въпроса е, ако проблема, е 
технически, нека да бъде затегнат режима на контрол, дали фирмата си 
изпълнява качествено задълженията по договора. Благодаря.  
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря Ви. Г-н Иванов, да заповядайте. 
 
 Младен ИВАНОВ 
 Това, което искам да кажа за колонките за зареждане, е че 
първоначално и по спецификация, която имахме, тази дефектно-токова 
защита е нямаше, заради тези кабели се монтира допълнително. Ние не сме 



заплащали за това. В момента се работи от софтуерната компания, защото 
тя е подизпълнител реално на изпълнителя, да се индикира при нас, че тази 
колонка не работи. Истината е, че в момента това не се индикира, ние го 
проверяваме съвместно с тях на ежедневна база. Мерките са взети. В 
момента днес ми докладваха, сутринта, че само една колонка не роботи, 
където има изгорял модул и се чака от Италия доставка. Всички други 
работят. Така са ми докладвали днес. Не съм ги тествал лично.  
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря Ви. Колега Атанасов, след това колега Бояджийски. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги. В частта, която 
коментирахме за дневната такса, която може да се заплаща за Синя зона, има 
резон в това, което каза и колегата Мартин Златев и ще Ви кажа защо. 
Защото поглеждаме и казваме, че има алтернативни източници, но трябва 
малко да си разширим кръга на хората, които ползват този транспорт и да 
Ви кажа, че има доста самотни родители, които за съжаление, не могат да 
смогнат сутринта да си закарат децата, да слязат тук, да почнат работа, после 
когато излязат да отидат да си вземат навреме децата, защото вече и там е 
регламентирано кога го оставяш, до кога, и кога трябва да го вземеш, и това 
създава изключително големи проблеми за тях. Съгласен съм, че в 
европейските градове, почти никой, нали говорим, не ползва централната 
част автомобилно там, подземен, надземен транспорт, биерти коридори, 
всичко е подредено и в точен определен час. Особено зимните месеци, в 
момента в които някои нещо се случи по отношение на автобусите, защото 
биерти коридора не в целия град, от там нататък тези хора какво правят, 
седят по спирките, седят в автобусите, закъсняват за работа, закъсняват да 
си оставят децата, когато се казва такова нещо, трябва да се даде и някаква 
алтернатива и някакъв марш по отношение на това, че поне за тях, макар че 
няма как да ги сепарираме от останалите, да имат възможност да си позволят 
цената, която е за дневния престой. Знам, че това може да създаде така 
допълнителни затруднения, защото ще има хора които ще злоупотребяват, 
но също като хора, които злоупотребяват и с картите за инвалиди, ще има и 
хора, които ще злоупотребяват с това свое право, но трябва да помислим и 
за тези хора. Благодаря. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря. Колега Бояджийски. 
 
   Емил БОЯДЖИЙСКИ 
 За първи път чувам признание, че в град Варна.. има.. не може да се 
движи.. хората стоят по… не могат да излязат от задръстване.. това е след 



140 милиона на един интерес булевард, от които ще излезе чудесна 
велоалея. Ако говорим сериозно, ако говорим сериозно, искам, не виждам, 
не виждам цялостен подход към проблема. Имам няколко въпроса в тази 
връзка. Първо колко са електрическите автомобили, които използват 
безплатното зареждане? Имаме ли такава информация? Вторият ми въпрос 
е свързан с това правен ли е математически модел на транспорта във Варна? 
Знам, че работите с фирма „Мот Макдоналд“, която има капацитета и 
експертиза да направи тези изисквания и тези модели, да каже, да определи 
баланса между различните видове транспорт, между паркирането и да 
препоръча едни цени. Правено ли такова запитване? Тука, това е абсолютно 
в успоредно по посока на това, което каза колегата Атанасов. Ние не може 
с едно решение да извадим, да изхвърлим, ние буквално ще изхвърлим, ще 
изправим семейства пред въпроса или да не ходят на работа или да не водят 
децата си на училище, или да не водят децата си на тренировка. Това е много 
сериозен въпрос и аз не виждам елементарен отговор. Няма лесен отговор. 
Интересно ми е как сте взели решение. В този смисъл. Последното нещо. 
Искам да направя връзка към следващата тема, за цената на билета. Добре, 
ние увеличаваме цената на парко местата на Синята, Зелената и Червената 
зона. Даваме ли алтернатива на хората? Значи нямаме велоалеи, нямаме. ..за 
първи път чух между другото, че имаме биерти. Ние нямаме велоалеи, 
удобни за използване, нямаме … и вдигаме цената на билета. Как ще идват 
тези хора на работа? Значи, ние трябва да направим сериозни мерки, за да 
не се крадат колелета, защото иначе щяхме да идваме с колелета, като на 
село. Не, просто се крадат колелета. Имате ли цялостен подход изобщо към 
проблема? Това са ми въпросите. Моделиран ли е градския транспорт, 
обмислен ли е с цената на билетите, увеличаване цените на билетите? Знаем 
ли поне колко коли ползват, колко електрически автомобила ползват? И 
последно време, при всички тези мерки, отчетени ли са въглеродните 
емисии? Това ще ни дойде до главата през следваща година. Благодаря.  
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря Ви. По отношение на билетчето хората, които редовно 
ползват градски транспорт, няма да им бъде повишена стойността на 
услугата по никакъв начин. Повиша се единствено цената на хартиеното 
еднократно билетче. Така че хората, които ползват за работа ежедневно 
градския транспорт, техния разход няма да се увеличи по никакъв начин. 
Заповядайте г-н Иванов.  
 
 Младен ИВАНОВ 
 Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински 
съветници. Искам да отговоря на г-н Атанасова по следния начин. 
Доколкото аз знам, защото съм родител на деца, доскоро бяха някои в детска 
градина, правилата за прием на деца в основно училище и в детска градина, 



са най-близо до постоянен или настоящ адрес. Ако съм прав. И не е 
необходимо човек да си вози детето с автомобила, ако са близо до дома му. 
Така знам аз. 
 
 От залата 
 /н.р./ 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Нека да не се прекъсваме. Дайте възможност да се изкаже, после ще 
Ви дам възможност за реплики. 
 
 Младен ИВАНОВ 
 Така знам аз. Като съм подавал документи за моите деца е било по 
постоянен адрес и настоящ адрес навремето. Над 950 потребители имаме, 
които ползват зарядните станции. Това не означава, че са 950 автомобила. 
950 потребители имаме, които използват зарядните станции в гр. Варна. А 
относно „Мот Макдоналд“ и транспортна схема, това което мога да кажа е 
знам, че се разработва в момента от колегите, защото трафика се промени 
изключително много откакто пуснахме в експлоатация бул. „Левски“, и 
посоките, и трафика и задръстванията се промениха. Затова това, това което 
са предложели колегите от „Мот Макдоналд“ преди 5 г., не е актуално към 
момента. Благодаря. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря Ви. Колеги?  Заповядайте. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги. Аз не знам защо всеки 
казва кои какви деца. Всеки има деца тук. По отношение на това, да. 
Въпроса е това да видите, къде е градината, къде е яслата, къде е най-
близката спирка и оттам да видите, как ще стане това. Ако искате може да 
го обследваме и така да приеме. Ако искате ние да се въздържим и когато 
ги обследваме тези неща, които го твърдите в момента, тогава да го 
гласуваме. Защо в момента казахте нещо, което не е истина. Значи ще си 
оставя детето, вижте къде са градините и яслите, вижте къде са най-близките 
спирки. Пеша да си закараш детето, да отидеш на спирката после, да дойдеш 
на работа и след това по обратния път. И когато изчислите времето, ще Ви 
стане ясно, че е невъзможно. Ако искате ще го направим така, защото давате 
такъв пример. Според мен е некоректен този пример. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря. Колега Златев, желаете ли? 
 



 От залата 
 /н.р./ 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Други мнения и съображения? Режим на гласуване. Момент. 
Извинявайте. Предложението на колегата Златев. Цената да бъде не 16 лева 
с ДДС дневно, а 8 лева за 10 часа. С две думи по-малко от един лев на час. 
Това предлагате, като е за 10 часа.  
 
 От залата 
 /н.р./ 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Подлагам на гласуване предложението, както го е правил колегата - 8 
лева/10 часа. Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 

За протокола: Милена Димова – „въздържал се“, Николай Евтимов – 
„против“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 25; против – 4; 

въздържали се – 15; отсъстващи – 7, предложението не се приема.* 
 

 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Преминаваме към гласуване на основното предложение. Режим на 
гласуване.  

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона 
за местните данъци и такси и чл. 99 от Закона за движение по пътищата и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22005320ВН-
001ВН/11.03.2022 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва т. 9.12 от 
Приложение № 2 към Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, както 
следва: 

т. 9.12. Цени  за кратковременно паркиране, локално платено 
паркиране за живущи,  локално платено  паркиране за търговци в „Синя 
зона“, „Зелена зона“, платено паркиране тип „Служебен абонамент“ и 
зарядни станции собственост на община Варна. 

т. 9.12.1  Цени за кратковременно паркиране в „Синя зона“ - 1 лев на 
час, с вкл. ДДС. При заплащане с мобилно приложение Виртуален паркинг 
метър, цената за кратковременно паркиране е 0,50 лева с ДДС за 30 минути 

т. 9.12.2 Цени за кратковременно паркиране в „Зелена зона“ - 1 лев на 
час, с вкл. ДДС. При заплащане с мобилно приложение Виртуален паркинг 
метър, цената за кратковременно паркиране е 0,50 лева с ДДС за 30 минути 



т. 9.12.3 Цени за кратковременно паркиране в „Синя зона“ - 8 левa за 
10 часа, с вкл. ДДС само при заплащане с мобилно приложение Виртуален 
паркинг метър. 

т. 9.12.4 Цени за кратковременно паркиране в „Зелена зона“ - 8 левa за 
10 часа, с вкл. ДДС само при заплащане с мобилно приложение Виртуален 
паркинг метър. 

т. 9.12.5 Цени за локално платено  паркиране за живущи в „Синя зона“ 
- за първи автомобил - 5 лева на месец, с вкл. ДДС или 55 лева, с вкл. ДДС 
за 12 месеца. 

т. 9.12.6 Цени за локално платено  паркиране за живущи в „Зелена 
зона“ - за първи автомобил - 5 лева на месец, с вкл. ДДС или 55 лева, с вкл. 
ДДС за 12 месеца. 

т. 9.12.7 Цени за локално платено  паркиране за търговци в „синя зона“ 
и „зелена зона“:      

- за Синя Зона - зона „Център“ - т. 1 от Приложение № 3 на Наредба за 
организация на движението на територията на Община Варна - 150 лева на 
месец, с вкл. ДДС или 1 650 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

-за Синя Зона - зона „Широк Център“ - т. 2 от Приложение № 3 на 
Наредба за организация на движението на територията на Община Варна  - 
120 лева на месец, с вкл. ДДС или 1 320 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

- за Зелена Зона - т. 3 от Приложение № 3 на Наредба за организация 
на движението на територията на Община Варна  - 100 лева на месец, с вкл. 
ДДС или 1 100 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

т. 9.12.8 Цени за платено паркиране тип „Служебен абонамент“:  
- за Синя Зона - зона „Център“ - т. 1 от Приложение № 3 на Наредба за 

организация на движението на територията на Община Варна - 350 лева на 
месец, с вкл. ДДС или 3 850 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

- за Синя Зона - зона „Широк Център“ - т. 2 от Приложение № 3 на 
Наредба за организация на движението на територията на Община Варна - 
300 лева на месец, с вкл. ДДС или 3300 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

- за Зелена Зона - т. 3 от Приложение № 3 на Наредба за организация 
на движението на територията на Община Варна  - 250 лева на месец, с вкл. 
ДДС или 2 750 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

- за всички улици и площади - общинска собственост извън обхвата на 
Приложение № 3 на Наредба за организация на движението на територията 
на Община Варна - 120 лева на месец, с вкл. ДДС или 1320 лева, с вкл. ДДС 
за 12 месеца. 

т. 9.12.9 Цени за използване на зарядни станции за електрически 
автомобили, собственост на община Варна – 0.70лв с ДДС за 1 кВтч. 
 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
И ма ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Милена Димова – „за“.  
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 21; против – 5; 

въздържали се – 18; отсъстващи – 7, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
С две думи остава без дневна цена. 
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… цялото приложение по този начин. 
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 

 Оспорено е гласуването. Режим на гласуване.  
 

911-4. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 7, т.13 и т. 23 и ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона 
за местните данъци и такси и чл. 99 от Закона за движение по пътищата и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22005320ВН-
001ВН/11.03.2022 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва т. 9.12 от 
Приложение № 2 към Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, както 
следва: 

т. 9.12. Цени  за кратковременно паркиране, локално платено 
паркиране за живущи,  локално платено  паркиране за търговци в „Синя 
зона“, „Зелена зона“, платено паркиране тип „Служебен абонамент“ и 
зарядни станции собственост на община Варна. 

т. 9.12.1  Цени за кратковременно паркиране в „Синя зона“ - 1 лев на 
час, с вкл. ДДС. При заплащане с мобилно приложение Виртуален паркинг 
метър, цената за кратковременно паркиране е 0,50 лева с ДДС за 30 минути 

т. 9.12.2 Цени за кратковременно паркиране в „Зелена зона“ - 1 лев на 
час, с вкл. ДДС. При заплащане с мобилно приложение Виртуален паркинг 
метър, цената за кратковременно паркиране е 0,50 лева с ДДС за 30 минути 



т. 9.12.3 Цени за кратковременно паркиране в „Синя зона“ - 8 левa за 
10 часа, с вкл. ДДС само при заплащане с мобилно приложение Виртуален 
паркинг метър. 

т. 9.12.4 Цени за кратковременно паркиране в „Зелена зона“ - 8 левa за 
10 часа, с вкл. ДДС само при заплащане с мобилно приложение Виртуален 
паркинг метър. 

т. 9.12.5 Цени за локално платено  паркиране за живущи в „Синя зона“ 
- за първи автомобил - 5 лева на месец, с вкл. ДДС или 55 лева, с вкл. ДДС 
за 12 месеца. 

т. 9.12.6 Цени за локално платено  паркиране за живущи в „Зелена 
зона“ - за първи автомобил - 5 лева на месец, с вкл. ДДС или 55 лева, с вкл. 
ДДС за 12 месеца. 

т. 9.12.7 Цени за локално платено  паркиране за търговци в „синя зона“ 
и „зелена зона“:      

- за Синя Зона - зона „Център“ - т. 1 от Приложение № 3 на Наредба за 
организация на движението на територията на Община Варна - 150 лева на 
месец, с вкл. ДДС или 1 650 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

-за Синя Зона - зона „Широк Център“ - т. 2 от Приложение № 3 на 
Наредба за организация на движението на територията на Община Варна  - 
120 лева на месец, с вкл. ДДС или 1 320 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

- за Зелена Зона - т. 3 от Приложение № 3 на Наредба за организация 
на движението на територията на Община Варна  - 100 лева на месец, с вкл. 
ДДС или 1 100 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

т. 9.12.8 Цени за платено паркиране тип „Служебен абонамент“:  
- за Синя Зона - зона „Център“ - т. 1 от Приложение № 3 на Наредба за 

организация на движението на територията на Община Варна - 350 лева на 
месец, с вкл. ДДС или 3 850 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

- за Синя Зона - зона „Широк Център“ - т. 2 от Приложение № 3 на 
Наредба за организация на движението на територията на Община Варна - 
300 лева на месец, с вкл. ДДС или 3300 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

- за Зелена Зона - т. 3 от Приложение № 3 на Наредба за организация 
на движението на територията на Община Варна  - 250 лева на месец, с вкл. 
ДДС или 2 750 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

- за всички улици и площади - общинска собственост извън обхвата на 
Приложение № 3 на Наредба за организация на движението на територията 
на Община Варна - 120 лева на месец, с вкл. ДДС или 1320 лева, с вкл. ДДС 
за 12 месеца. 

т. 9.12.9 Цени за използване на зарядни станции за електрически 
автомобили, собственост на община Варна – 0.70лв с ДДС за 1 кВтч. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ  
 Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

 



За протокола: Милена Димова – „за“, Велин Стоянов – „за“, Стефан 
Станев – „за“, Емил Бояджийски – „въздържал се“.  

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 27; против – 9; 

въздържали се – 8; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 

 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Относно: отмяна на 
решение № 579-18/7/21.05.2008 г. на Общински съвет – Варна. Това са 
таксите за ясли и детски градини. Имате думата за мнения и съображения. 
Положително становище на ПК „Финанси и бюджет“. Режим на гласуване. 
 

912-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с §5, §6 и §7от 
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане/обнародван в 
Държавен вестник бр. 17/01.03.2022 г./ и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД22007726ВН/11.04.2022 г., Общински съвет – 
Варна реши: 

1. Отменя свое решение № 579-18(7)/21.05.2008 г., считано от 
01.04.2022 г. 

2. Събраните такси до 31.03.2022 г. депозитни вноски да бъдат 
възстановени на вносителите в пълен размер, при издължени такси за 
ползване на детска ясла и детска градина, или след приспадане на дължимите 
и неплатени такси, при наличието на такива. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ  
 Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 

За протокола: Милена Димова – „за“, Емил Бояджийски „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 45; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 

 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Следващо предложение. Промяна на решение № 1418-2 IV от 
протокол № 36/19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна. Продължаваме 
срока за усвояване и срока на договор за банков кредит. Положително 
становище на ПК „Финанси и бюджет“. Имате думата? Режим на гласуване. 
 
  
 



913-4. 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 ал. 3, чл. 19 от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 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 на кмета на Община Варна 
с рег. № РД22007890ВН-003ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна 
изменя и допълва свое решение № 1418-2.IV от Протокол № 36/19.12.2018 
г. в точката, касаеща срока на усвояване, в следния смисъл:  

• Условия и начин на усвояване и погасяване:  
   - Срок на усвояване на заема – до 31.12.2022 г. 
Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на Община 

Варна да подпише Анекс към договор № Д19000968ВН/22.05.2019 г., в който 
да е отразена промяната на настоящото решение, както и да извърши всички 
останали необходими правни и фактически действия за изпълнение му. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Колеги има ли някой, който не е успял с таблета да гласува? Не 
виждам. 
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 33; против – 4; 
въздържали се – 8; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Следваща точка, колеги. Изменение на решение, Общински съвет – 
Варна изменя свое решение № 1577-6(39)/24.04.2019 г. в точките касаещи 
срока, условията на кредитите, гратисния период и срока на гласуваните в 
следния смисъл. Да ви изчета ли сроковете, или? 
 

От залата 
/н.р./ 

 
 Христо АТАНАСОВ 
 Те са две решения. Сроковете няма нужда. Добре. Мнения и 
съображения? Не виждам. Режим на гласуване.  
 

914-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7, чл. 17 
и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредба 
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 на кмета на 



Община Варна с рег. № РД22008119ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – 
Варна изменя свое решение № 1577-6(39)/24.04.2019 г., в точките, касаещи 
срока на усвояване, срока на кредита, гратисния период и срока на 
погасяване, в следния смисъл:  

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:  
Срок на кредита - 25.10.2032 г. 
Срок на усвояване – до 31.12.2023 г. 
Срок на погасяване –25.10.2032 г.  
Гратисен период по главницата - 24.01.2024 г. 
КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:  
Срок на кредита - 25.10.2032 г. 
Срок на усвояване – до 31.12.2023 г. 
Срок на погасяване – 25.10.2032 г.  
Гратисен период по главницата - 24.01.2024 г. 
Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на Община 

Варна да подпише Анекс към договор № Д20000489ВН/28.04.2020 г. и 
актуализиран погасителен план, в които да е отразена промяната на 
настоящото решение, както и да извърши всички останали необходими 
правни и фактически действия за изпълнение му. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Колеги има ли някой, който не е успял със системата да гласува? Не 
виждам.  
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 37; против – 0; 
въздържали се – 6; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 

 
 Христо АТАНАСОВ 
 Следваща точка. Определяне на основни месечна заплата на Кмета на 
Община Варна, Председателя на Общински съвет – Варна, кметове на 
райони и кметства към Община Варна. Мнения и съображения? Не виждам. 
Режим на гласуване.  
 

915-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 16 от ПМС № 
67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008117ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна определя основни 
месечни заплати на Кмета на Община Варна и кметове на райони и кметства 
към Община Варна, считано от 01.04.2022 г., както следва: 

 



Длъжностни наименования Основна месечна 
заплата 

Кмет на Община Варна 3 500 лв. 
Кмет на район „Одесос“ 2 800 лв. 
Кмет на район „Приморски“ 3 000 лв. 
Кмет на район „Младост“ 2 800 лв. 
Кмет на район „Владислав 

Варненчик“ 
2 600 лв. 

Кмет на район „Аспарухово“ 2 600 лв. 
Кмет на кметство „Звездица“ 1 700 лв. 
Кмет на кметство „Каменар“ 1 900 лв. 
Кмет на кметство „Тополи“ 1 900 лв. 
Кмет на кметство „Казашко“ 1 500 лв. 
Кмет на кметство 

„Константиново“ 
1 700 лв. 

 
 
916-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на Христо 
Атанасов – общински съветник, Общински съвет – Варна отменя свое 
Решение № 558-8(10)26,27.07.2012 г. 

916-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 26, ал. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 10 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна и по 
предложение на Христо Атанасов – общински съветник, Общински съвет – 
Варна определя възнаграждение на председателя на Общински съвет – 
Варна в размер на 80% от възнаграждението на Кмета на Община Варна, 
при пълно работно време и ненормиран работен ден, считано от 01.04.2022 
г. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Колеги, някой да не е успял в системата да гласува? Не виждам.  
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 29; против – 3; 
въздържали се – 9; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
      
 Христо АТАНАСОВ 
 Следващо. Моля? 
  
 От залата 
 /н.р./ 
 



 Христо АТАНАСОВ 
 Следваща точка определяне на икономическа рамка за 2022 г., по 
договор за обществен превоз на пътници със съответния регистрационен 
номер. Мнения и съображения колеги? А, за това предложение има 
предварително изпълнение по чл. 60 от АПК. Не виждам. Режим на 
гласуване, колеги. 
 

917-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД22008118ВН/14.04.2022 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Утвърждава „Икономическа рамка за 2022 г.“, съгласно 
Приложение № 1 и одобрява възнаграждение на километър маршрутен 
пробег в размер на 1.3916 лв./км без ДДС или общо 13 916 000 лв. 
(тринадесет милиона деветстотин и шестнадесет хиляди лева) без ДДС за 
2022 г. Средствата за възнаграждението по икономическата рамка, в размер 
на 16 699 200 лв. (шестнадесет милиона шестстотин деветдесет и девет 
хиляди и двеста лева) с ДДС да бъдат осигурени от дейност 849 „Други 
дейности по транспорта и пътищата“, параграф 10-20 по бюджета на 
Община Варна за 2022 г., Общинско предприятие „Транспорт и 
автоматизирана система за регулиране на уличното движение“.  

2. Взема решение да бъде предоставена целева субсидия в размер на 
1 376 000 лв. (един милион триста седемдесет и шест хиляди лева) за 
изплащане на главници по договор за банков кредит № 1057/17.12.2020 г., 
сключен между „Българска банка за развитие” АД и „Градски транспорт“ 
ЕАД. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2022 
г. 

3. Взема решение при необходимост, с оглед базова прогноза за 
високо равнище на инфлацията за текущата 2022 г., да бъде внесено 
предложение за актуализация на икономическата рамка, на основание 
чл.5.12 от Договора за обществен превоз на пътници. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс  
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 
тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 
трудно поправима вреда. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Колеги, някой да не е успял със системата да гласува? Не виждам. 
 
 Общи резултати от проведеното гласуване: за – 41; против – 2; 
въздържали се – 1; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 



 Христо АТАНАСОВ 
 Колеги, следваща точка изменение на решение № 434-2 
(10)/16.12.2020 г.  – Цени на превозни документи, в частта на Раздел I. 
Мнения и съображения колеги? Г-н Златев, заповядайте. Да се готви г-н 
Сивов. 
 
 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Искам да направя едно предложение, което е пропуснато от ТАСРУД, 
но за да бъдем коректни към ценообразуването. Има една цена, която остана 
непроменена и на комисия и в предложението на ТАСРУД, това е 
извънредния билет от драйв терминал, който остана 90 минути за 1,50, което 
е в противоречие на това, че прие че на комисия се прие, че билета става 1,60 
лв., 90 минути стават 2,40 при приемане. При положение, че се премахва 
цената на билета за 180 минути, която беше 1,80 лева. Остана. Нали така 
тази цена остана и трябва да я променим? 
 
 Деяна СТЕФАНОВА 
 Също е променено. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 90 минути.    
 
 Мартин ЗЛАТЕВ 
 От драйв терминала. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Да, предложено е. 
 
 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Само за хартиения билет, това говорихме с Вас. Този от драйв 
терминал, трябва да се промени той, за да може да стане същия като този. 
Това със Вас говорихме, специално това. 
 

Христо АТАНАСОВ 
Какво стана сега? Къде е това? 
 
Деяна СТЕФАНОВА 
Отменя текста: „120 минути – 1,80 лв.“. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
120 минути се отменя. 
 
 



Деяна СТЕФАНОВА 
 Да. 
 
 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Когато променихме от драйф терминал, променихме само цената на 
билета от 1,60 лв. Не променихме тази цена, която трябва да стане 2,40 т.е. 
тази цена 90 минути от драйв терминал също трябва да стане 2,40 лв. 
 
 Деяна СТЕФАНОВА 
 Плюс 90 минути от …. 
 
 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Драйф терминала, трябва да е 2,40 тя остана 1,50, тъй като е само по 
тази точка е променено. Не, когато променяхме цената г-н Пейчев беше тук, 
променихме цената само на драйв терминала само за билета без цената за 90 
минути. И после в решението, което взехме трябва да се осъвремени с цената 
на билета. Това имах предвид, това е техническо определяне на цената по 
драйв терминала нищо повече. Разбрахте ли? 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Аз разбрах. Само, че все пак администрацията, някакво становище? 
Заповядайте г-н Пейчев. 
 
 Пейчо ПЕЙЧЕВ 
 Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа общински 
съветници, уважаеми съграждани, уважаеми колеги, наистина имаше по 
време на комисията допълнение в тази точка. Коректно е предложението да 
допълним в продажбата на билети от драйвър терминал да бъде за 60 и 90 
минути, защото ние допълнихме там, че трябва да бъде 1,60 лв., а 
пропуснали сме, че трябва да бъде 2,40 лв. за 90 минути. То между впрочем 
е релевантно, когато сме определили цената от машините за продажбата на 
билети, това също е машина за продажба на билет. Едно и също е просто, 
кой знае какво противоречие няма, но за да е напълно ясно допълнете го, не 
е някакъв проблем не противоречи по никакъв начин. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Да, разбрах. Благодаря г-н Пейчев. Заповядайте г-н Сивов. Г-н 
Бояджийски да се готви. 
 
 Венцислав СИВОВ 
 Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги, преди да 
направим тези предложения от г-н Златев, първо искам да питам за това 
изменение на решение на Общински съвет, не виждам правно основание. 



Виждам, че предложението е от директор на ОП „ТАСРУД“. По кой член и 
какво му е правното основание, г-н Милко Лалев да предлага изменение на 
решение на Общински съвет? Ако няма правно основание, моля тази точка 
да бъде оттеглена от Общински съвет. Питам и колегите също, минало е през 
комисията по транспорт с председателстващ г-н Златев. Минало е през 
комисията по финанси, сега е на Общински съвет. Моля, да видя правното 
основание. Някой вижда ли в преписката, в предложението? Това означава, 
че е незаконосъобразно. Моето предложение е да се оттегли от дневния ред. 
 
  Христо АТАНАСОВ 
  Благодаря г-н Сивов. Г-н Бояджийски. Заповядайте. 
 
 Емил БОЯДЖИЙСКИ 
 Въпросът ми е, как са определени тези цени? Как се спряхте на цена 
от 1,60 лв. и 2,40 лв., след като както каза г-н Иванов не е правен анализ на 
трафика на данните и на пътнико-потока? Защо не е примерно два и три лева 
или три, или пет лева? Въобще как ги определихте тези цени предния път? 
И за предната тема със синята зона, зеленато зона и т.н. Как определяте тези 
цени без да правите анализ, без да изчислявате колко са пътниците, кой къде 
отива и за какво се бори? Хората не си сменят толкова често работа, има 
начини. Благодаря. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 И аз благодаря. Г-н Златев искате ли да вземете отношение по … 
 
 От залата. 
 /н.р. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Моля? Да, да… 
 
 Деяна СТЕФАНОВА 
 Съгласно чл. 31 от Правилника на Общински съвет – Вана, проекти на 
правилници, наредби и инструкции и решения могат да внасят общинските 
съветници, кмета на общината, кметове на райони, по въпроси касаещи 
техните райони или населени места. 
 

Христо АТАНАСОВ 
Решението на комисията. Това е предложението на комисията. Тя дава 

положително становище. Решението се взема от…, а за това казвам г-н 
Златев по отношение на това в комисията, защото не съм бил в тая комисия, 
за да … Заповядайте. 
 



 От залата. 
 /н.р. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Моля? Така блокираме работата. Да г-н Иванов, заповядайте. 
 
 Станислав ИВАНОВ 
 Г-н Председателстващ, искам да направя едно уточнение на комисия 
беше много обстойно направен така наречения анализ, който колегата 
искаше и беше обяснено, какви са основанията поради, които трябва да се 
вдигне билетчето. Няма нормален човек, който да не е съгласен, че от 2006 
г., това билетче не се е вдигало, не е актуализирано, знаете цените, всичко 
знаете и просто мисля, че е най-нормално това, да ако е проблем аз правя 
предложение да се гласува по начина, по който е влязло. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Така може, само да говорим да го формулирате. Ако искате, 
заповядайте. Тук е предложението за решение, за да го формулирате 
правилно по отношение на членовете в ЗМСМА. Да, да тука е. Емил 
Бояджийски реплика. 
 
 Емил БОЯДЖИЙСКИ 
 Въпросът ми беше прост и лесен. Как точно се спряхте на тези две 
цени, на тези две числа 1.6 и 2.4? В нормалната практика е това да се прави 
чрез анализ на данни. Вие сте го направили по някакъв друг неизвестен в 
науката и световната практиката начин. Но все пак, може да ми отговорите 
просто. Как се спряхме на тези две числа? 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Аз да Ви отговоря? 
 
 Станислав ИВАНОВ 
 Не, не аз, най-вероятно е към мене. Ами съжалявам, че не сте член на 
тази комисия. Въпросният анализ е направен и аргументите много обстойно 
бяха обсъдени в комисията по транспорт. 
 
 Емил БОЯДЖИЙСКИ 
 Как стигнахте до тези две числа? 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Моля ви г-н Бояджийски, оставете микрофона. 
 
 



 Станислав ИВАНОВ 
 Да не се прекъсваме и да се уважаваме. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Оставете микрофона, дадох Ви възможност. Заповядайте г-н Иванов. 
 

Станислав ИВАНОВ 
Между другото тук и вносителя, също може да потвърди анализа. Но, 

както и да е. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 25 и ал. 2 от Закона за местно 

самоуправление и местната администрация и чл. 11 от Наредба за реда и 
условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна и по 
предложение рег. № ОС22000241ВН/25.03.2022 г. от инж. Милко Лалев – 
Директор на ОП ТАСРУД, Общински съвет – Варна изменя свое Решение 
№ 434-2(10)/16.12.2020 г. в частта на раздел I. БИЛЕТИ ЗА ПЪТУВАНЕ ОТ 
МАШИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ /МПБ/ ИЗВЪНРЕДНИ БИЛЕТИ, 
БИЛЕТ ЗА НЕРЕДОВЕН ПЪТНИК, ЕЛЕКТРОННИ БИЛЕТИ И КАРТИ:  

1. Билет за пътуване на хартиен носител от МПБ  
От „60 минути – 1,00 лв.“ на „60 минути – 1.60 лв.“  
От „90 минути – 1,50 лв.“ на „90 минути – 2.40 лв.“  
Коректно, както направи заместник-кмета Пейчев, уточнение. Това ми 

е предложението. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Може и устно. Така. Колеги, други мнения и съображения? 
Заповядайте, г-н Георгиев. 
 
 Георги ГЕОРГИЕВ 
 Колеги, за пореден път виждаме опит за компенсиране на раздути 
разходи с увеличение на приходи, т.е. с прехвърляне тежестта върху 
гражданите, които са крайните платци на тази услуга. Напомням на 
уважаемите колеги съветници, че „Градски транспорт“, купува горивата си 
на цена на колонка. Даже някои от тях ги купува по-скъпо от една 
определена верига бензиностанция. Няма ли да е по-ефективно да се намали 
стойността на, себестойността  на въпросната услуга вместо да увеличаваме 
за пореден път билетчето? Вместо да прехвърляме тежестта върху крайните 
потребители? В момента в тези инфлационни времена всичко се увеличава 
вярно, но ефективното управление с грижата на добър стопанин изисква, 
тези които управляват градския транспорт да направят, така че да 
оптимизират максимално разходите, а е елементарното, което могат да 
направят е да оптимизират стойността на своите материали. Гориво, 
смазочните материали тях изобщо не ги коментираме. Елементарното, което 



трябва да се направи, елементарното е да се оптимизира стойността на 
горивото 10 това на ден. 10 тона на ден харчи „Градски транспорт“. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Благодаря. 
 
 Георги ГЕОРГИЕВ 
 И с какви очи искате да увеличавате цената на билетчето, не 
разбирам? Нали така? 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Благодаря г-н Георгиев. Заповядайте г-н Златев. Г-жо Ангелова, след 
г-н Златев. 
 
 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Извинявам се г-н Георгиев.  
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Може ли без… 
 
 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Извинявам се с тези диви политически спекулации, които в момента 
правите. Г-н Иванов, напомниха ми отгоре, че сте казали за нередовен билет, 
драйф терминал и така нататък, не за нередовен пътник, а от драйф 
терминал. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Драйф терминал каза. 
 
 Мартин ЗЛАТЕВ  
 Да, защото… Така. Вие г-н Георгиев, явно не знаете, че двайсет дена… 
четири комисии бяха организирани, ведно с Ваш колега от Вашата група, 
ведно с председателя на комисията по Транспорт - г-н Сивов, аз, г-н 
Митковски не знам, защо не присъства, това вече не е моя работа аз да каня 
някой, г-н Пейчев, ТАСРУД, Градски транспорт, юристи, за да достигнем 
до тази цена. Защо казвам, до тази цена? Имаше цени и от 2 лева, какво ли 
не. В момента във Варна …. 
 
 Христо АТАНСОВ 
 Моля без да влизате в диалогов режим. 
 
 
 



 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Питай г-н Губатов. Много Ви се. Питай г-н Губатов, който присъства 
на срещите, обсъждахме ги, бяха задълбочени. Много важното нещо,  което 
е. Това, че в София билета е от 4 години е 1,60 лв., в Пловдив билета също е 
1,60 лв.  
 
 От залата. 
 /н.р. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Моля да не влизате в диалогов режим. 
 
 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Това нещо е съвсем друго. В момента…. 
 
 От залата. 
 /н.р. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Казвате, че ме разбирате, а в същото време пак почвате да говорите. 
 
 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Моля Ви, искам да уточня, какво сме правили, за да знаете и дам 
отговор и на Вас двамата. ТАСРУД на комисия заяви, ако сте видели … Г-н 
Губатов беше. Моля ви, се правете си срещите преди да вземете да говорите 
от трибуната, а от микрофона. 97% от билетите, които се продават са на 
хартиен носител. Тоест 97% от гражданите отиват на машина, натискат и 
чакат за билет. При положение, че в момента не защитавам предложението 
на ТАСРУД от гледна точка, аз исках да се гледат малко и картите, но това 
е друг въпрос. В момента картите остават, може би и правилен ход все пак, 
остават на същата цена. И тъй като Вие сте, казваме в момента, електронно 
насочен човек, ще си ползвате единия лев, когато си заредите картата от 
телефона. Ще накарате хората да разберат, че това е по-евтиното му и с 10 
лв. могат да минат 11 пътувания. Тези 1,60 лв. са само за хора, които би 
трябвало да ползват еднократно. Наложително им е хартиеният билет, както 
знаете и хартиения билет има цена, също той струва доста повече, затова 
ние…   
 
 От залата. 
 /н.р. 
 
 
 



 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Да. Ценен документ е. Освен това ние сме го отсъждали и с 
представители и от Вашата група, четири пъти. Кога е дошъл? Мисля, че 
единият път не дойде. И достигнахме. Да, имаше цена и от 1,50 лв. Всичко 
е на база, колко карти са продадени, какво е продадено, колко билета са 
продадени за цялата година, какви са приходите, какви са разходите. Затова 
беше икономическата рамка, за да се определи. Да, може би скокът е голям, 
но на база, това което е, на база горивата, знаете метана колко е. Не ми 
казвайте, че е на колонка, цената. Не сте проверили, не сте отишли в Градски 
транспорт. Не е на колонка. Има си продажба на гориво, което се взема от 
„Лукойл“ директно. Така че, не е цената на колонка. На колонка беше 
навремето. Вярно е. Било е навремето. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Моля …. 
 
 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Сега цената е променлива. Така ще Ви отговоря.  
 
 От залата. 
 /н.р. 
 
 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Да, променлива е и все по-висока. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Моля, не влизайте в диалогов режим.  
 
 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Ще ви кажа, че са спрени автобусите на метан, заради цената, която е 
на метана. Това нещо в момента е убийство. Ако искате да фалирате Градски 
транспорт, гласувайте да не се увеличава цената на билетчето.  
 
 От залата. 
 /н.р. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 Моля Ви…. 
 
 Мартин ЗЛАТЕВ 
 Идеята според мен е, идеята на това увеличение, в рамките на шест до 
осем месеца, да направим на ново анализ, на цялата ситуация в ТАСРУД за 
цената, която сме предложили. Да видим колко процента са преминали на 



карти и тогава да сведем истински отговор, но ние без увеличение на цената 
– няма как да стене. Ако искате го направете безплатно. Гласувайте си тук 
безплатно, но за мен цената, тази която е, това е минималното, което може 
да направим. Ще Ви отговоря още нещо. Ако трябва да търсим реалната 
цена, ако не ме лъже паметта - 1,80 лв. мисля, че беше. Нали така? 
 
 От залата. 
 /н.р. 
 
 Мартин ЗЛАТЕВ 
 За момента, 1,80 лв. при всички изчисления, които се направиха. Г-н 
Губатов на първата среща, поне това си спомняте, че беше така, когато го 
говорихме. 1,80 лв., но ние не можем да си позволим, такъв голям скок дори 
и като буфер за следващо увеличение. Затова приехме тази цена, което поне 
я има вече наложена в други градове, да бъде тази. И нека все пак, повече 
хора да минават към картите. За мен рекламната кампания е много важно 
нещо, защото в момента един пенсионер, картата му е 2 лева, на учениците 
е 15 лева, тридесет и няколко лева беше за една линия, което тези цени си 
останаха. Благодаря Ви. 
 
 Христо АТАНАСОВ 
 И аз благодаря. Г-жо Ангелова заповядате.   
 
 Мария АНГЕЛОВА 
 Благодаря г-н Председател. Аз, уточняващо искам само да попитам, 
никой не иска да фалира „Градски транспорт“ и колегата пита, само как е 
формирана цената. 
 
 Христо АТАНАСОВ  
   Да. 
       
      Мария АНГЕЛОВА 
 В тази връзка, да, в тази връзка е противоречива изнесената 
информация, тъй като администрацията казва, че не е правена статистика на 
трафика, а Председателя на комисията казва, че е правена такава и е 
обстойно приучван трафика, като трафик. Това ми е питането. 
 

Христо АТАНАСОВ 
Г-н Златев стана, като последно водещ комисията, защото 

Председател на комисията е г-н Сивов, но тъй като покрай неговото 
отсъствие той може да каже само на базата на това, което от последната 
комисия е водил. А преди това са имали срещи, в които са участвали и други 
колеги, до колкото знам и администрацията. 



Мария АНГЕЛОВА 
И последно, има или няма, обстойно проучване?  
 
Христо АТАНАСОВ 
Ами мисля, че г-н Златев точно това каза, че има и на базата на това 

са взети, момент, момент…. Г-н Златев, г-жо Ангелова, само момент. Г-н 
Пейчев, заповядайте. 

 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа, ако това искате 

да чуете – да, проведени са четири или пет срещи между администрацията 
и комисията по Транспорт, направен е, заедно с ТАСРУД. Направен е 
достатъчно задълбочен финансово-икономически анализ, на базата на 
натовареността на отделните линии, на базата на продадените билети, карти 
и пътнико-поток в Община Варна, така че никой не е гледал в тавана и 
определял така цените, без някакви конкретни цифри и данни. Всичко е 
направено достатъчно грамотно. Благодаря Ви. 

 
Христо АТАНАСОВ 
И аз благодаря. Други колеги? Не виждам. Заповядайте, спокойно, 

казах първо колегите, после Ви давам думата. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Превенция, превенция. 
 
Христо АТАНАСОВ 
А, превенция….. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Адвокат, инженер Мария Димитрова, за протокола. Г-н 

Председателстващ искам да обърна внимание на общинските съветници, 
Вие не знаете, не бяхте тогава съветници, сесия № 5 от 07.01.2016 г., аз за 
първи път предложих безплатен обществен транспорт.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Ние сме били съветници. Не знам за кого говорите. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Колегата Балачев, знам за това Ви казвам, да си направите справка в 

Протокола. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да. 



Мария ДИМИТРОВА 
Колегата Балачев беше много категоричен на предходното гледане на 

тази точка, минала през комисия и седяхме тук с него един до друг ….. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Кога, за 2016 ли говорите? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Не, тази година, т.е. 2021… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Ами, уточнявайте защото говорите за 2016, след това за г-н Балачев. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
2021 г…. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Разбрах, така е друго. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
… когато беше комисията…. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
На колегата се опитах да му обърна внимание, че градския 

транспорт…, може ли да слушате защото това касае …. 
 
Христо АТАНАСОВ  
Да, колеги, моля Ви за внимание. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Това касае всички граждани на Варна и ако Вие се возите с личните 

си коли и паркирате безплатно в синята зона, те не могат. Значи, социална 
функция има градския транспорт. Показах на колегата Балачев този 
протокол, той се опита да спори с мен и каза, че според него дори и лев и 
петдесет е малка цена. И само да Ви припомня, че колегата Балачев… 
Колега Сивов, колегата Балачев на сесия на Общинския съвет, стана и той 
лично си оттегли предложението с моите мотиви, само не спомена, че са мои 
мотиви. Вярно е, това беше преди избори. Искам да Ви кажа, че тези 
автобуси, тези автобуси отзад, погледнете ги имат една голяма табела, 
новите автобуси, на които пише безвъзмездна финансова помощ. Тези 



автобуси са ни предоставени, за да возим нашите граждани безплатно, да ги 
качим на тях и да ги свалим от колите. Няма нищо смешно. Трагично е. 
Съгласно чл. 6… 

 
Христо АТАНАСОВ  
Колеги, колеги, моля Ви, оставете да се изкаже, моля Ви само по 

същество предложение, без да коментираме какво било, що било на времето. 
Конкретно. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Значи, предложението ми е… 
 
Христо АТАНАСОВ  
Да?  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Искам да осъзнаете, че колкото повече вдигате цената… 
 
Христо АТАНАСОВ  
Ама това не е предложение. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Предложението ми е да отпадне тази точка. 
 
Христо АТАНАСОВ  
Точно, това е предложение. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Малко уважение на директора на дирекцията, явно никой не се е 

осмелил от администрацията да го повдигне, като предложение. Общинския 
съветник Сивов, онзи ден в предаване по радио Варна също каза, че 
транспорта трябва да е със социална функция. Разберете, вдигайки цените 
…. 

 
Христо АТАНАСОВ  
Благодаря. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Вие смъквате хората от автобусите и ги качвате в колите…. 
 
Христо АТАНАСОВ  
Благодаря. Благодаря. 
 



Мария ДИМИТРОВА  
Целта е, хората да се качат на автобусите и да се разтовари трафика, 

още повече че влиза синя, зелена, а след година вероятно и оранжева или 
каква друга зона ще е на знам, а града ни продължава да се презастроява. 

 
Христо АТАНАСОВ  
Благодаря.  
 
Мария ДИМИТРОВА  
Ако транспорта е безплатен и аз Ви моля да разгледате най-сетне в 

комисия и на сесия, моето предложение, защото ако не бяхте ги изхарчили 
тези 240 милиона за тия златни машинки, в соца машинката беше малка, а 
билета струваше 6 стотинки. 

 
Христо АТАНАСОВ  
Благодаря.  
 
Мария ДИМИТРОВА  
Има десет ползи от безплатния…. 
 
Христо АТАНАСОВ  
Благодаря. Г-н Капитанов. Заповядайте г-н Капитанов. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Аз имам два въпроса, единия е, предложение е имало за сто и 

осемдесет… 
 
Христо АТАНАСОВ  
Един и осемдесет… 
 
Николай КАПИТАНОВ 
За два часа билет, сто и двадесет минути, по каква причина е 

отпаднало? И другото, драйв терминал, извинявайте това, това са машините 
в автобусите, от които се купуват билети ли е или от шофьора? Добре, 
въпроса е, че нали в момента ние добавяме един документ и вкарваме 
терминология, която е много странна и особена и честно казано, очаквах 
колегите от „Възраждане“ тази работа да я свършат, обаче аз Ви предлагам 
да измислим българско описание, което да е ясно различимо, защото „драйв 
терминал“ то едно че не е българско, но не става ясно какво е, никъде не е 
дефинирано. Така, че молбата ми е да бъде прецизирано и то ясно, нали, 
нямам нищо против и дори приветствам да е на български език, без чуждици 
и искам да разбера защо е отпаднала тази точка за двучасовите билети. 
Благодаря.  



Христо АТАНАСОВ  
Благодаря. Г-н Златев. 
 

 От залата. 
 /н.р. 
 

Христо АТАНАСОВ  
Не е отпаднала, по принцип не е отпаднала, заменено е, защото става 

иначе по-скъпо, затова е заменена от 1 лев за шестдесет минути, да стане на 
един и шестдесет, но г-н Златев ще Ви…. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Нека вносителя все пак, моето предложение е, не само към мен да се 

обръщате, нека и вносителя да си поеме отговорността, да обясни точно 
какво е. А думата „драйв терминал“ извинявам се много, няма е такава дума, 
наистина няма, възникна в комисията, иначе тя е упомената „извънреден 
билет за пътуване“, „системен бон“. 

 
Христо АТАНАСОВ  
Значи, тогава уточняваме, че предложението е като „извънреден 

билет“….. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
В скоби - „системен бон“. 
 
Христо АТАНАСОВ  
„Системен бон“, точно така. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
То е записано под т. 3 в Наредбата, в това, което правихме за 

превозните документи. 
 
Христо АТАНАСОВ  
Да. Разбрах. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Нека да даде разяснение по въпросите, които ……  
 
Христо АТАНАСОВ  
Само г-н Пейчев да уточни, после ще продължите. Заповядайте г-н 

Пейчев. 
 
 



Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Когато, правихме предложението, съвсем целенасочено не вкарахме 

„драйв терминал“ и т.н., защото дали е „драйв терминал“ или е машина за 
продажба на билети и двете са машини за продажби на билети. И там е 
записано, че машините за продажба на билети, цената на билета е толкова, 
за шестдесет минути и за деветдесет минути, затова така го направихме. 
Излезе предложение от транспортна комисия да бъде уточнено, не знам 
защо трябваше да бъде доуточнявано, но и двете представляват машини за 
продажба на билети. Цената на двете машини е една и съща. За шестдесет 
минути е един е шестдесет, за деветдесет минути – два и четиридесет. Това 
допълнително уточнение, вече създаде допълнително така или объркване, 
или просто да се ползва допълнителната терминология за усложняване на 
проблема. А по отношение на, мога ли да продължа само? 

 
Христо АТАНАСОВ  
Да. Заповядайте. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
По отношение на безплатното пътуване. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Не е безплатно. Двучасово, не е безплатно. А, аз мисля, че на мен ми 

отговаряте. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Не на Вас. Понеже имаше предложение за безплатното пътуване. 

Имаше един град в Европа – Талин, който прие, за три месеца успя да 
издържи и от там нататък приключи безплатното пътуване и в момента си е 
достатъчно добре организирана системата по същия начин, подобно на 
нашата, с цени които са доста по-високи от нашите. Така, че това е 
популизъм – безплатно пътуване в градския транспорт… 

 
Христо АТАНАСОВ  
Не влизайте в диалогов режим. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Не веднъж това предложение е правено, всяка година е правено това 

предложение. Мисля, че е безпредметно да се повдига отново. Благодаря Ви. 
 
Христо АТАНАСОВ  
И аз благодаря.  
 
 



Николай КАПИТАНОВ 
Ами аз всъщност искам да предложа, да го преформулираме по начин 

който пак казвам преди малко го казах, но съвсем така процедурно, ако щете 
да го направим, да променим това „драйв терминал“ с нещо, което да е ясно 
„машина за продажба на билети при водача“. 

 
Христо АТАНАСОВ  
Аз това уточнение направих. Предложението на г-н Иванов, само че 

не „драйв терминал“, а „машина за продажба на билети“. 
  
Николай КАПИТАНОВ 
Добре. И нещо, което казахте преди малко, че има замяна в документа,  

който получаваме, пише че отпада това предложение, аз заради това така 
коментирам, не съм член на комисията, не знам вътре какво е ставало… 

 
Христо АТАНАСОВ  
И аз също, затова помолих колегата. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Добре, благодаря. 
 
Христо АТАНАСОВ  
И аз благодаря. Така. Колеги, други? Не виждам. Подлагам на 

гласуване, г-н Бояджийски имате ли изказване? Да. 
 
Емил БОЯДЖИЙСКИ 
Към г-н Пейчев, в Люксембург в момента има безплатен транспорт, 

така че това, във връзка с това, че нашата система е изключително 
неефективна и проекта за интегриран градски транспорт е закъснял 
безкрайно, не е лошо решение да се помисли за безплатен градски транспорт 
във Варна. 

 
Христо АТАНАСОВ  
Благодаря г-н Бояджийски, колеги така изчетеното от колегата 

Станислав Иванов предложение за решение, с уточнението да не е „драйв 
терминал“, а „машина за продажба на билети“. Режим на гласуване.  

 
918-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 25 и ал. 2 от Закона за местно 

самоуправление и местната администрация и чл. 11 от Наредба за реда и 
условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна по 
предложение на Станислав Иванов, във връзка с докладна записка с рег. № 
ОС22000241ВН/25.03.2022 г. от инж. Милко Лалев – Директор на ОП 



ТАСРУД, Общински съвет – Варна изменя свое Решение № 434-
2(10)/16.12.2020 г. в частта на раздел I. БИЛЕТИ ЗА ПЪТУВАНЕ ОТ 
МАШИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ /МПБ/ ИЗВЪНРЕДНИ БИЛЕТИ, 
БИЛЕТ ЗА НЕРЕДОВЕН ПЪТНИК, ЕЛЕКТРОННИ БИЛЕТИ И КАРТИ:  

1. Билет за пътуване на хартиен носител от МПБ  
 От „60 минути – 1,00 лв.“ на „60 минути – 1.60 лв.“  
От „90 минути – 1,50 лв.“ на „90 минути – 2.40 лв.“  
Отменя навсякъде в решението текста: „120 минути – 1,80 лв.“, 

като след промените решението в частта на раздел I. БИЛЕТИ ЗА 
ПЪТУВАНЕ ОТ МАШИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ /МПБ/ 
ИЗВЪНРЕДНИ БИЛЕТИ, БИЛЕТ ЗА НЕРЕДОВЕН ПЪТНИК, 
ЕЛЕКТРОННИ БИЛЕТИ И КАРТИ, придобива следния вид: 

„I. БИЛЕТИ ЗА ПЪТУВАНЕ ОТ МАШИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА 
БИЛЕТИ /МПБ/ ИЗВЪНРЕДНИ БИЛЕТИ, БИЛЕТ ЗА НЕРЕДОВЕН 
ПЪТНИК, ЕЛЕКТРОННИ БИЛЕТИ И КАРТИ: 

1.  Билет за пътуване на хартиен носител от МПБ 
60 минути – 1,60 лв. 
90 минути – 2,40 лв. 
Целодневен – 4,00 лв. 
2. Електронен билет за пътуване  
60 минути – 1,00 лв. 
90 минути – 1,50 лв. 
Целодневен – 4,00 лв. 
3.  Извънреден билет за пътуване (системен бон) 
60 минути – 1,60 лв. 
90 минути   - 2,40 лв. 
Целодневен – 4,00 лв.  
4. Билет за нередовен пътник: 
60 минути –  30,00 лв. 
5. Електронна предплатена карта за пътуване  
10 лева  -  11 часа времепътуване  
*/1 пътуване  бонус/ Картата може да се зарежда с различна сума. На 

всеки 10,00 лв. се получава 1 пътуване в рамките на 1 час бонус. 
6. Електронна абонаментна карта – Свободна; 
1 линия/ 1 месец – 35,00 лв.  
Всички линии/ 1 месец – 50,00 лв.  
7. Изгубена/ повредена  от пътника електронна карта - 2,00 лв. 
8. Дефектна карта – подновява се без допълнително заплащане.“ 

 
 

 



Христо АТАНАСОВ  
Колеги, някой да не е успял със системата?  

 
За протокола: Мария Ангелова - Дойчева – „въздържал се“. Милена 

Димова – „за“, Николай Костадинов – „против“. 
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 31; против – 9; 
въздържали се – 4; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 

Христо АТАНАСОВ  
Следваща точка приемане на отчета на бюджета и на сметките за 

средства от Европейския съюз на община Варна за 2020 г. Колеги, мнения и 
съображения? Не виждам. Режим на гласуване.  

 
919-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 
Варна и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД21016068ВН/10.08.2021 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет на приходите и разходите по бюджета на община 
Варна към 31.12.2020 г. /Пр. № 1, Пр. № 2, Пр. № 3/, както следва: 

  
  

 
Уточнен план 

 31.12.2020 г. 
Отчет 

31.12.2020 
г. 

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

                 

 
389 161 079 

/в лв./ 
343 573 733 

 
1. Приходи за Делегирани държавни дейности:             196 896 307 

 
180 152 298 

 
 Неданъчни приходи, в т.ч.: 

- Приходи и доходи от собственост 
- Глоби, санкции и наказателни лихви 
- Други приходи 
- Внесен ДДС /-/ 
- Помощи и дарения от страната 

1 109 568 
233 630 

237 
784 573 

-9 040 
100 168 

 
 

1 109 568 
233 630 

237 
784 573 
-9 040 

100 168 
 



 Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:                          
 

- обща субсидия (по §31-11)                                                                    
- получени целеви трансфери (по §31-18)                      
- целеви трансфер от ЦБ за транспорт (по §31-28)                                                                                                         
- възстановени трансфери (субсидии)  (по §31-20)                                                                                                         

 
Трансфери от и за  бюджети и сметки за 
средствата от ЕС  
Финансиране на дефицита / излишъка, в т.ч.: 

180 888 756 
 

171 269 155 
78 896 

9 669 030 
/-128 325/ 

 
5 810 455 

    
       9 087 

528 
   
 

180 888 756 
 

171 269 155 
78 896 

9 669 030 
/-128 325/ 

 
5 810 455 

 
/-7 656 481/ 

 
 

 - остатък в лв. по сметки от предходния период (+) 
- наличност в лева по сметки в края на периода (-)            
 

        9 087 528 
                    0 
 

9 087 528 
/-16 744 009/ 

 
2. Приходи за Местни дейности: 192 264 772 

 
163 421 435 

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

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

146 060 209 
 

86 191 255 
59 868 954 

146 060 209 
 

86 191 255 
59 868 954 

                  Постъпления от продажба на нефинансови активи 
по §40 

1 676 053 1 676 053 

   
Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:                                                        11 978 100 11 978 100 

 
- обща изравнителна субсидия за местни дейности от 

Централния бюджет за общини (по §31-12) 
 
      - целева субсидия от Централния бюджет за  

 
            232 400 

 

 
232 400 

 

капиталови разходи (по §31-13)                                                                                                               
 
      -  получени целеви трансфери (по  §31-18) 
 
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от 
ЕС, в т.ч.:       
                                                  

- Трансфери м/у бюджети (нето)  
 
     - Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС 
(нето) 
         -  Трансфери от/за държ. предприятия /ПУДООС/ 
 
Временни безлихвени заеми, в т.ч.: 
 

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

2 658 700 
 

9 087 000 
 
 

/- 17 635 326/
  

     / -3 720 368/ 
 

/-13 924 747/ 
 

9 789 
 

  4 246 633 
 

/-3 723 798/ 
 

         7 970 431 

2 658 700 
 

9 087 000 
 
 

/-17 635 326/ 
 

/ -3 720 368/ 
 

/-13 924 747/ 
 

9 789 
 

4 246 633 
 

/-3 723 798/ 
 

7 970 431 
 

Финансиране на дефицита/излишъка, в т.ч.:                              47 615 156     18 771 819     

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)                                 -1 461 502 -1 461 502 

Предоставена възмездна финансова помощ (нето)                                    -6 405 559 -6 405 559 



Възстановени суми по възмездна финансова помощ 6 405 559 6 405 559 

Заеми от чужбина (нето)                                                                      -804 615 -804 615 

Заеми от банки и други лица в страната (нето)                                   30 460 722 30 460 722 

Погашения на държавни/общински/ценни книжа(-)                           -5 081 943 -5 081 943 

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 
бюджети, сметки и фондове   нето (+/-): 

508 733 508 733 

Приватизация на дялове, акции и участия (+)                                         0 0 

Друго финансиране - нето (+/-)                                                                25 117 25 117 
Депозити и средства по сметки нето (+/-), в т.ч.:                               23 968 644 -4 874 693 

- остатък в лв. по сметки от предходен период(+)                                       23 349 883 23 349 883 

- остатък в левова равностойност по валутни сметки от 
предходен период (+)           

594 888 594 888 

- остатък в касата в лв. от предходния период (+)                                      24 140 24 140 

- наличност в лева по сметки в края на периода (-)                                          0 -27 842 680 

- наличност в левова равностойност по валутни сметки в края 
на периода (-)    

0 -952 876 

- наличност в касата в лева в края на периода (-)                                             0 -47 781 

- преоценка на валутни наличности(нереализирани курсови 
разлики) по сметки и средства в страната (+/-)                                                                                                

-267 -267 

 
   Уточнен план 

 31.12.2020 г. 
Отчет 

31.12.2020 г. 
  

I.  РАЗХОДИ  -  ВСИЧКО /Пр.2, Пр.3/, в т.ч. по  
функции:         

      

 
 

389 161 079 

 
/в лв./ 
343 573 733 

 Общи държавни служби                              22 911 620 22 037 111 

 Отбрана и сигурност 3 332 899 2 119 629 

 Образование 157 111 776 147 273 626 

 Здравеопазване 23 783 890 20 291 130 

 Социално осигуряване, подпомагане и грижи                        27 445 926 25 483 223 

 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 
среда 

94 312 633 71 173 608 

 Почивно дело, култура и религиозни дейности           23 958 969 
 

22 695 238 

 Икономически дейности и услуги 34 364 266 30 561 068 

 Разходи некласифицирани в други функции        1 939 100 1 939 100 

 ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА 2020 г.:                                  389 161 079 343 573 733 
               

919-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.140 от Закона за публичните 
финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 



съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна и 
по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД21016068ВН/10.08.2021 г., Общински съвет - Варна приема уточнен 
годишен план и отчет на разходите по Разчета за финансиране на 
капиталови разходи по функции и източници на финансиране на община 
Варна към 31.12.2020 г.:  уточнен годишен план – 56 777 613 лв., отчет – 
36 611 304 лв. (Пр. № 2, Пр. № 3, Пр. № 4, № 4а, № 4б, Пр.№ 5, Пр. № 6, Пр. 
№ 6а, Пр.№ 12, Пр.№ 12а, Пр. № 12б, Пр. № 12в, Пр. № 12г, Пр.№ 12д) и 
уточнен годишен план и отчет на Разчетите за капиталовите разходи за 
съфинансиране на оперативни програми и проекти: (Пр. № 4, Пр. № 12, 
Пр. № 12г, Пр. № 17). 

 
919-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните 
финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна и 
по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД21016068ВН/10.08.2021 г.,  Общински съвет - Варна приема преходен 
остатък към 31.12.2020 г. в размер на 45 587 346 лв., в т.ч. от държавни 
дейности – 16 744 009 лв., от дофинансиране на държавни дейности – 425 
421 лв. и от местни дейности – 28 417 916 лв. /Пр. №11/. 

 
919-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните 
финанси и чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна и 
по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД21016068ВН/10.08.2021  г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет към 31.12.2020 г. за следните целеви разходи, както 
следва: 

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

1.1. функция Здравеопазване: 
Общо за лечение на граждани и инвитро процедури - по бюджета на 

местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” /Пр. № 2/: 
уточнен годишен план – 436 201 лв., отчет – 347 000 лв. и преходен остатък 
в размер на 89 201 лв., в т.ч. както следва: 



1.1.1. Лечение на граждани - по бюджета на местна дейност 469 „Други 
дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 147 850 лв., отчет – 
144 950 лв. /Пр. № 2/ и преходен остатък в размер на 2 900 лв. 

1.1.2. Инвитро процедури - по бюджета на местна дейност 469 „Други 
дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 288 351 лв., отчет – 
202 050 лв. /Пр. № 2/ и преходен остатък в размер на 86 301 лв. 

 
1.2. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 
 Общо за комунално битови разходи на социално слаби граждани и 

подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на местна дейност 
589 „Други дейности по социалното осигуряване”: уточнен годишен план – 
134 550 лв. и отчет – 130 750 лв. и преходен остатък в размер на 3 800 лв. 
/Пр. № 2 и Пр. № 8 „Социална програма на община Варна за 2020 г.“/, в т.ч. 
както следва:   

1.2.1. Комунално битови разходи на социално слаби граждани - по 
бюджета на местна дейност 589 „Други дейности по социалното 
осигуряване”: уточнен годишен план – 126 250 лв. и отчет – 122 450 лв. и 
преходен остатък в размер на 3 800 лв. /Пр. № 2 и Пр. № 8 „Социална 
програма на община Варна за 2020 г.“/                   

1.2.2. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на 
местна дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”:  уточнен 
годишен план – 8 300 лв. и отчет –  8 300 лв. /Пр. № 2, Пр. № 8 „Социална 
програма на община Варна за 2020 г.“/   

              
1.3. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 
1.3.1. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на 

местна дейност 745 „Обредни домове и зали”: уточнен годишен план – 8 550 
лв.  и отчет – 8 550 лв. /Пр. № 2/. 

 
1.4. функция Икономически дейности и услуги: 
1.4.1. Транспортни разходи по групи правоимащи - по бюджета на 

местна дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата”: уточнен 
годишен план – 7 945 793 лв.,  отчет - 7 575 793 лв. и преходен остатък в 
размер на 370 000 лв. /Пр. № 2, Пр. № 9/.                      

2. Отчет на разходите по план сметка „Чистота” за 2020 г.: уточнен 
годишен план към 31.12.2020 г. – 38 122 849 лв., отчет – 28 854 526 лв. и 
преходен остатък към 31.12.2020 г. в размер на 9 268 323  лв. /Пр. № 7/. 

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

4. Разходи, финансирани с приходи от концесионни плащания и 
наеми на морски плажове за 2020 г. - уточнен годишен план на приходите 
за 2020 г. в размер на 1 940 225 лв., отчет на приходите за 2020 г. – 1 940 225 



лв.  Уточнен годишен план на разходите за 2020 г. в размер на 1 940 225 лв., 
отчет на разходите за 2020 г. – 1 914 677  лв. и преходен остатък към 
31.12.2020 г. в размер на 25 548 лв. /Пр. № 16/. 

5. Целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 50 от Закона 
за държавния бюджет на Република България за 2020 г.: уточнен годишен 
план в размер на 2 658 700 лв., отчет – 934 327 лв. и преходен остатък в 
размер на 1 724 373 лв. /Пр. № 4 “Уточнен план и отчет към 31.12.2020 г. на 
капиталови разходи, финансирани от целева капиталова субсидия“/ 

6. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани с 
приходи от приватизационни сделки за 2020 г.: уточнен годишен план на 
приходите – 703 549 лв. и отчет на приходите – 703 549 лв.; уточнен годишен 
план на разходите – 703 549 лв., отчет на разходите – 478 270 лв.; преходен 
остатък към 31.12.2020 г. в размер на 225 279 лв. /Пр. № 13/. 

 
919-4-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните 
финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна и 
по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД21016068ВН/10.08.2021  г., Общински съвет - Варна приема уточнен 
годишен план и отчет на разходи за 2020 г. по определени дейности и 
приложения по бюджета на община Варна:  

 - разходи за дейност 122 „Общинска администрация“ - уточнен 
годишен план – 21 942 894 лв. и отчет – 21 129 024 лв. /Пр. № 5/; 

 - разходи за дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ 
- уточнен годишен план – 1 664 776 лв. и отчет – 1 029 212 лв.  /Пр. № 5а/; 

 - разходи за дейност 562 „Асистенти за лична помощ“ - уточнен 
годишен план – 6 340 010 лв. и отчет – 5 715 300 лв./Пр. №5б/;  

 - разходи за дейност 622 "Озеленяване" без разходите на ОП „УПО“ - 
уточнен годишен план – 3 507 182 лв. и отчет – 3 492 684 лв./Пр. № 5в/; 

 - разходи за дейност 623 „Чистота“ без разходите на ОП „УПО“ - 
уточнен годишен план 28 546 647 лв. и отчет – 23 572 489 лв./Пр. № 5в/; 

- разходи за дейност 619 „Други дейности дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие“ без разходите на 
ОП „УПО“ и ОП „ИП“ - уточнен годишен план 18 890 944 лв. и отчет – 
10 406 495 лв./Пр. № 5в/; 

- разходи за дейност 759 "Други дейности по културата" - уточнен 
годишен план 16 266 лв. и отчет – 16 266 лв./Пр. № 5в/; 

 - разходи за дейност 898 „Други дейности по икономика“ - уточнен 
годишен план – 6 264 592 лв. и отчет – 6 236 892 лв./ Пр. № 6/;  

 - разходи за общинските предприятия /Пр. № 6а/  



 - разходи за ФРЗ и численост на персонала /Пр.№ 18/ 
 
919-4-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните 
финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна и 
по Общински съвет – Варна приема уточнен годишен план и отчет към 
31.12.2020 г. на общинските програми и целеви субсидии и трансфери по 
програмите /Пр. № 8/, както следва: 

1. функция Общи държавни служби: 
Общинска програма за дейността на Наблюдателната комисия към 

Общински съвет – Варна:  уточнен годишен план – 20 230 лв. и отчет – 20 
230 лв. по бюджета на местна дейност 123 „Общински съвети“. 

2.  функция Отбрана и сигурност: 
Общинска програма „Превенция на рисковото поведение сред деца и 

млади хора 2020 г.“: уточнен годишен план – 114 820 лв. и отчет – 114 820 
лв. по бюджета на местна дейност 239 „Други дейности по вътрешната 
сигурност“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 98 272 лв. и 
отчет – 98 272 лв.   

3. функция Образование: 
3.1. Общинска програма „Младежки дейности 2020 г.”: уточнен 

годишен план –  434 340 лв. и отчет – 434 340 лв. по бюджета на местна 
дейност 369 „Други дейности за младежта“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 
19 399 лв. и отчет – 19 399 лв.; по §45 „Субсидии и други текущи трансфери 
за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 274 192  лв. 
и отчет –274 192 лв.; по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 
домакинства“: уточнен годишен план – 798 лв. и отчет – 798 лв. 

3.2. Общинска „Програма на община Варна за квалификация и 
насърчаване на педагогическите специалисти в община Варна през 2020 г.“: 
уточнен годишен план – 93 865 лв. и отчет – 93 865 лв. по бюджета на местна 
дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен 
годишен план – 5 000 лв. и отчет – 5 000 лв.  

3.3. Общинска програма „Програма на община Варна за приобщаващо 
образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в 
неравностойно социално положение през 2020 г.“: уточнен годишен план – 
50 075 лв. и отчет – 50 075 лв. - по бюджета на местна дейност 389 „Други 
дейности по образованието“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи 



трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 
20 000 лв. и отчет – 20 000 лв.  

3.4. „Програма на община Варна за мерките за насърчаване на 
творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2020 г. в 
община Варна“: уточнен годишен план – 103 113 лв. и отчет – 103 113 лв. - 
по бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в 
т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“: уточнен  годишен план – 63 000 лв. и отчет – 63 000 лв. и 
по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: 
уточнен годишен план – 2 000 лв. и отчет – 2 000 лв. 

4.  функция Здравеопазване: 
4.1. Общинска програма „Аз успявам“ за профилактика и 

рехабилитация на детско-  юношеското наднормено тегло: уточнен годишен 
план – 19 936 лв. и отчет – 19 936 лв. - по бюджета на местна дейност 469 
„Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“ 

4.2. Общинска програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез 
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“: уточнен годишен 
план – 19 943 лв. и отчет – 19 943 лв. по бюджета на местна дейност 469 
„Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“ 

4.3. Общинска програма „Хипотерапия и рехабилитация на деца с 
увреждания и проблеми в развитието“: уточнен годишен план – 25 000 лв. и 
отчет – 25 000 лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“. 

4.4.Общинска програма „Грижа за деца с диабет и редки заболявания“: 
уточнен годишен план – 14 900 лв. и отчет – 14 900 лв. - по бюджета на 
местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“.  

4.5. Общинска програма „Детско дентално здраве“: уточнен годишен 
план – 15 000 лв. и отчет – 15 000 лв. - по бюджета на местна дейност 469 
„Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“. 

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

4.7. Общинска програма „Профилактика на женското здраве“: уточнен 
годишен план – 20 000 лв. и отчет – 20 000 лв. - по бюджета на местна 



дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“. 

4.8. Общинска програма „Скрининг на заболявания на щитовидната 
жлеза“: уточнен годишен план – 30 960 лв. и отчет – 30 960 лв. по бюджета 
на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“.  

4.9. Общинска програма „Скрининг на преканцерози на маточната 
шийка“: уточнен годишен план – 9 640 лв. и отчет – 9 640 лв. - по бюджета 
на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“.  

4.10. Общинска програма „Скрининг на очни заболявания“: уточнен 
годишен план – 29 998 лв. и отчет – 29 998 лв. - по бюджета на местна 
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“. 

4.11. Общинска програма „Зеленият двор на Варна 2020“: уточнен 
годишен план – 25 000 лв. и отчет – 25 000 лв. по бюджета на местна дейност 
469 „Други дейности по здравеопазването“ по §61-02 „Предоставени 
трансфери“ (-) 

4.12. Общинска програма „Профилактика за рака на гърдата“: уточнен 
годишен план – 25 000 лв. и отчет – 25 000 лв. - по бюджета на местна 
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“.  

4.13. Общинска програма „Ранно откриване, превенция и 
профилактика на усложненията от диабета – диабетно стъпало“: уточнен 
годишен план – 6 291 лв. и  отчет    – 6 291 лв. - по бюджета на местна дейност 
469 „Други дейности по здравеопазването“ по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“  

4.14. Общинска програма „Профилактика на онкологичните 
заболявания“: уточнен годишен план – 12 015 лв. и отчет – 12 015 лв. - по 
бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ 

5. функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 
5.1. Общинска програмa „Социална програма на община Варна 2020“ 

за местни дейности: уточнен годишен план – 3 743 607 лв. и отчет – 3 739 807 
лв. и преходен остатък - 3 800 лв., в т.ч.: 

-  за местната дейност 589 „Други служби и дейности по социалното 
осигуряване” - уточнен годишен план – 2 687 607 лв., отчет 2 683 807 лв. и 
преходен остатък - 3 800 лв., в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен план – 56 783 
лв. и отчет – 56 783 лв. и по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи 
за домакинства“: уточнен годишен план – 134 550 лв. и отчет – 130 750 лв. и 
преходен остатък - 3 800 лв. 



- за местна дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“ – уточнен 
годишен план – 1 056 000 лв. и отчет – 1 056 000 лв. 

6. функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда: 
6.1. Общинска програмa "Проекти за озеленяване и благоустрояване", 

съгласно Наредба на Общински съвет - Варна за финансово подпомагане на 
проекти за озеленяване и благоустрояване, свързани с подобряване 
състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, дейност „Озеленяване“ - уточнен годишен план – 54 607 лв. и отчет – 
54 607 лв. /Пр. № 2, Пр. № 5в/. 

7. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 
7.1. Общинска програмa „Спорт”: уточнен годишен план – 1 204 927 

лв. и отчет – 1 204 927 лв. - по бюджета на местна дейност 714 „Спортни бази 
за спорт за всички“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 1 035 024 лв. 
и отчет – 1 035 024 лв.  

7.2. Общинска програма за „Международни и местни културни прояви 
за 2020 г.“: уточнен годишен план – 2 532 900 лв. и отчет – 2 532 900 лв. - по 
бюджета на: местна дейност - 759 „Други дейности по културата“, местна 
дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности по религиозното дело“ 
и дофинансиране на държавна дейност 738 „Читалища“, както следва: 

- по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“ 
по бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по културата“: уточнен 
годишен план – 16 605 лв. и отчет – 16 605 лв. 

- по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“ по бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по 
културата“: уточнен годишен план – 387 159 лв. и отчет 387 159 лв.; 

- по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“ по бюджета на:  

- на местна дейност 759 „Други дейности по културата“: уточнен 
годишен план – 439 362 лв. и отчет – 439 362 лв. 

- на местна дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности по 
религиозното дело“: уточнен годишен план –  287 531 лв. и отчет – 287 531 
лв.; 

- на дофинансиране на държавна дейност 738 „Читалища“ по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“: уточнен годишен план – 75 000 лв. и отчет – 75 000 лв. по общинска 
програма за устойчиво творческо развитие на фолклорен ансамбъл „Варна- 
НЧ „Христо Ботев 1928““ за 2020 г.  

8. функция Икономически дейности и услуги: 
8.1. Общинска програма „Социален туризъм“: уточнен годишен план 

– 18 000 лв. и отчет – 18 000 лв. - по бюджета на местна дейност 862 



„Туристически бази“ по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“. 

8.2 Програма „Туризъм“ за разходи, финансирани с приходи от 
туристическия данък за 2020 г.: 

- уточнен годишен план на приходите – 1 543 875 лв., отчет на 
приходите за 2020 г. – 1 543 875 лв.  

- уточнен годишен план на разходите – 1 543 875 лв. и отчет на 
разходите – 1 516 175 лв. по бюджета местна дейност „Други дейности по 
икономиката, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“:    уточнен годишен план – 90 000 лв. и 
отчет – 90 000 лв. 

919-4-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.140 от Закона за публичните 
финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна и чл. 9 от 
Закона за общинския дълг и по предложение от Кмета на община Варна с 
рег. № РД21016068ВН/10.08.2021  г., Общински съвет – Варна приема отчет 
за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от Закона 
за общинския дълг към 31.12.2020 г. /Пр. №15/. 

919-4-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните 
финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна и по 
предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021  
г.,  Общински съвет – Варна приема уточнен план и отчет за сметките за 
средства от Европейския съюз към 31.12.2020 г. /Пр. № 12, Пр. № 17/. 

919-4-8. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните 
финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна и по 
предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД21016068ВН/10.08.2021  
г.,  Общински съвет – Варна приема отчет за 2020 г. на предоставените 
трансфери от Централния бюджет за местни дейности за зимно 
поддържане и снегопочистване на общински пътища по §31-12 „Обща 
изравнителна субсидия“, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2020 г. /Пр. № 19/. 

919-4-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.140 от Закона за публичните 
финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 



бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна и 
по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД21016068ВН/10.08.2021  г.,  Общински съвет – Варна приема отчета на 
приходите и разходите на местната комисия за жилищно–спестовни 
влогове за 2020 г. /Пр. № 20/ 

919-4-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните 
финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна 
и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД21016068ВН/10.08.2021  г., Общински съвет – Варна приема Одитен 
доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет за 2020 
г. на община  Варна /Пр. № 21/. 

 
Христо АТАНАСОВ   
Колеги, някой да не е успял със системата да гласува? 
 
За протокола: Милена Димова – „за“, Мария Ангелова - Дойчева – 

„въздържал се“. 
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 31; против – 2; 
въздържали се – 10; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 

 
Христо АТАНАСОВ  
Следващото опрощаване на държавни вземания. Предложението е да 

не се опрости задължението на Александрина Димитрова от гр. Варна. 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване.  

 
920-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 
ОС21000542ВН/03.12.2021 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на Александрина 
Димитрова от гр. Варна.   

 
Христо АТАНАСОВ  
Колеги, някой да не е успял със системата?  
 
За протокола: Милена Димова – „за“, Стоян Попов – „за“. 
 



Общи резултати от проведеното гласуване: за – 33; против – 0; 
въздържали се – 11; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка пета, предложения за решения от ПК 

„Благоустройство и комунални дейности”.  
  



V. 
 
По точка пета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Благоустройство и комунални дейности” относно: 
(1) – изменение и допълнение на Наредба за организация на 

движението на територията на община Варна. 
(2) – одобряване на нова организационно - управленска структура на 

ОП  „Общински паркинги и синя зона“. 
 

Докл.: Христо Атанасов – Председател на ПК „БКД“ 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте колега Атанасов, имате думата. 

Христо АТАНАСОВ  
Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, относно изменение и 

допълнение на Наредба за организация на движението на територията на 
община Варна. ПК „Благоустройство и комунални дейности” дава 
положително становище. Решението е - на основание на чл. 21, ал. 1, т. 13 и 
т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 99 от Закон за движение по пътищата и по предложение 
на Кмета на Община Варна с рег. № РД22005320ВН/11.03.2022 г., 
Общински съвет – Варна изменя и допълва Наредба за организация на 
движението на територията на Община Варна, приета с Решение № 491-
7/16.12.2020 г., като същата се изменя, съгласно приложение към 
настоящото решение.  

Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз само в допълнение на колегата Атанасов да докладвам, вие ги 

имате всички постъпилите становища по отношение на проекта за Наредба 
под формата на възражения, това са с рег. № ОС22000326ВН/15.04.2022 г., 
рег. № РД22006216ВН/23.03.2022 г., рег. № РД22006216ВН-
001ВН/23.03.2022 г., рег. № РД22006216ВН-002ВН/23.03.2022 г., рег. № 
РД22006216ВН-003ВН/23.03.2022 г., рег. № РД22006216ВН-
004ВН/28.03.2022 г., рег. № РД22006216ВН-005ВН/28.03.2022 г., рег. № 
РД22006216ВН-006ВН/01.04.2022 г., рег. № РД22006216ВН-
007ВН/18.04.2022 г., рег. № РД22006216ВН-008ВН/18.04.2022 г. и рег. № 
ОС22000304ВН/13.04.2022 г. Всички ги имате изпратени на вашите имейли. 
Колеги, имате думата за мнения и съображения. Има ли заявки? Мартин 
Златев, имате думата. Господин Иванов. Да, заповядайте. 

 



Мартин ЗЛАТЕВ 
От както започна сагата със синя и зелена зона предложението, аз 

направих едно проучване в социалните мрежи, така да се каже, една анкета, 
която учудващо гласуваха към 3500-3700 човека. Основното, по което се 
изказваха беше за или против увеличението на синя зона като време, за 
събота и неделя и създаването на зелена зона. Сега за зелена зона мога да 
кажа, че имаше разнопосочни са мненията, но за синя зона определено 
гражданите изразиха становище, че не желаят създаването на синя и зелена 
зона….синя зона събота и неделя. Направих си труда да проуча какво е в 
София. То всъщност много лесно се проверява. В София синя зона е в 
събота, няма в неделя. Цената на синя зона в София е 2 лева. В Пловдив синя 
зона също е в събота, в неделя няма. А също цената е 2 лева. Зелена зона е 1 
лев. Трябва да намерим логиката на правенето на зелена зона по начина, по 
който искаме да я направим. Тоест, аз не виждам логика, при положение, че 
нямаме необходимата инфраструктура. Това, което говорихме в предната 
точка. Там тръгнахме по същество. Нямаме буферни паркинги. Нямаме 
многоетажни паркинги. Нямаме как. Това, което се каза, че всеки може 
детето да живее до него, ами става дума за Добрева чешма, където колегите 
от БСП бяха на скоро. Да ги питаме има ли детска градина и как хората, нали 
от там ще отидат да си заведат. Къде ще си заведат детето, господин Иванов? 
Ще го заведат във Виница ли ще бъде, в центъра ли? Някъде ще го заведат. 
Но в Добрева чешма няма как да стане. Няма и автобус. Така. Считам, че на 
този етап, подкрепих бюджета и в частта си, която е за синя зона и за 
изтеглянето на заема. Тоест, хубаво е да се направи всичко това нещо, но то 
да е подготвено и тогава да се влезе наготово в тази зона. Вие в момента 
въвеждате едни правила. Последното писмо до нас, всички сте го получили 
от Административния съд. Хората искат в „Чайка“ да се урегулират нещата 
и да няма зелена зона на този етап. Поради това, че няма къде тези хора, 
които ползват Административния съд и отиват на работа и няма къде да си 
оставят колите. Да, на този етап „Чайка“ е препълнена. Знам. Родителите ми 
живеят там. Но направете начин, постъпки, както казах за година-две да се 
направят някакви такива, да се намерят терени. Не може да няма. Във Варна 
има толкова терени. Да се направят буферни паркинги, за да могат хората 
да си оставят колите. Кажете ми какво ще правите със студентите? 
Студентите, които са. Ние сме град – университетски град. Толкова много 
студенти идват за два изпита, за три изпита. Идват за два дена, за три дена. 
Те не могат да вземат. Какво ще ги правим тези хора? Къде ще си оставят 
колите? Във Владиславово, за да ходят на лекции в Техническия 
университет. За мен това е недомислица. Отделно, прехвърлил съм между 
синя и зелена зона това всичко в момента е една каша, която е създадена с 
начина. Доколкото ми е известно, в момента синя зона не приема чужди 
автомобили, като номера. Така ли е, не знам. После може би ще, да не 
влизаме в диалогов режим. Това знам. Ако не е така може да ме поправите. 



Тоест, част от гражданите, които са в момента, които идват като туристи, 
които ще дойдат, те нямат как да ползват тази синя зона и да се отчитат за 
това нещо. Може би има някаква … ще ни дадете някакво обяснение. Има 
граждани, които са в зелена зона и са също много притеснени. В зелена зона 
нямаме административни сгради. Да, вие казахте, че голям клас път трябва 
да отделя зоните, което може би по наредбите е така. И сега създаваме 
другата конфронтация. Идва писмо от Конфуто. Казва при нас това ще бъде 
ужас. Гранична зона. Така, че разнопосочни са мненията и моето 
предложение за отпадане на точката беше, че при тези разнопосочни мнения 
на гражданите, да направим една изрична комисия с граждани, ако трябва. 
Да седнем да изчистим тези неща, а не в момента да си говорим час-два по 
тези въпроси. Още веднъж апелирам точката да отпадне. Ако трябва за 
следващата сесия. Да излезем с ясно решение какво правим. Защото се оказа, 
че всички писма, които получих на пощата, на месинджър и какво ли не, са 
в различна посока. И аз чак се обърках  в момента да защитавам ли или да 
съм против синя и зелена зона. Явно изчисленията…господин Иванов, още 
нещо искам да Ви кажа. В момента Вие твърдите и не искате да предлагате 
по-висока цена на синя зона, но ще Ви го кажа това. Не знам избори ще идват 
ли, няма ли да идват, ще заминават ли кметове, кой, какво ще идва, но Вие 
не направите ли разлика между синя и зелена зона ще бъде едно и също. 
Защото не знам също кой, Вие казахте, че Ваши служители са изчислявали 
процента на запълване на местата, които падат под 5 %, но считам, че след 
като в София са успели да си увеличат броя на свободните места, с 
увеличението на цената, дали пък това не е разковничето. Отделно, 
категорично против неделния ден да бъде синя зона. Ако това нещо го 
направите….направете едно друго…ще направя друго предложение, но това 
ще бъде, ако направя една кръгла маса или както искате го наречете между 
граждани, администрация и общински съветници. Примерно синята зона да 
бъде само в идеалния център на Варна за неделя. Тъй като в момента Вас Ви 
натискат заведенията, това е ясно. Но, считам че не е мястото в момента на 
тази сесия, този въпрос да го разглеждаме, затова аз ще гласувам твърдо 
въздържал се. Не ми отменихте точката, за да я разгледаме, така че господа 
съветници, колеги това е въпрос за цяла Варна, така че и от ГЕРБ, молбата 
ми е в по-голямата си част да отложим точката и да седнем да направим, 
господин Балабанов, наистина един много здрав разговор по този въпрос. 
Наистина и да поканим хора, граждани да дойдат на тази среща. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Господин Иванов, искате ли да кажете, да изразите 

становище? 
 
 
 



Младен ИВАНОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми господин Златев. Предложението за зелена зона, което 
имаме е на база вече 3 години работа на синя зона. И най-вече това е желание 
на нашите съграждани, които очакват с нетърпение въвеждането на зелена 
зона. Това, което казахте за разлика в цените между синя и зелена зона, 
Бургас има синя и зелена зона, които са на цена 1 лев на час. За мен в тази 
икономическа ситуация, която е в момента не е подходящо цената в синята 
зона да стане 2 лева. Ще кажа и защо, мнението си като експерт. Когато се 
въведе зелена зона и тя заработи, тогава отново ще направим анализ и ще го 
предложим на вашето внимание. Ако ситуацията е същата каквато в 
момента в синя зона след 18:30, 19:00 часа да няма места и събота и неделя 
да е невъзможно човек къде да паркира, да ние подкрепяме това. Да се 
работи и събота и неделя. Защото Варна е курортен град и това са приходи 
за Община Варна и то сериозни приходи. Относно повишаването на цената 
пак ще кажа, че не му е сега времето. Това е моето мнение.  

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Вие говорихте пак само за цената, която аз не съм я предложил. Казах, 

каква е цената там. Вие не говорите за проблемите, които се създават. Вие 
сте…до Вас са дошли граждани, които Вие казвате, че всички са само за 
зелена зона. Само, че аз ще Ви кажа, че при мен дойдоха граждани, които 
казват, че не са за зелена зона. Тоест, моето срещу Вашето. Не е така. Така 
не се прави. Отделно, в зелена зона Вие отново не давате решение на 
въпроса, който поставихме в точката, която гласувахме преди това. Където 
се повдигна от господин Атанасов въпроса и от мен за хора, които са живеят 
извън пределите на град Варна, а живеят в Община Варна. В зелена зона е 
също 5 часа паркирането, не е 8. Разбирате ли ме какво искам да Ви кажа? 
Ето Вие тук измествате тези, които бяха инцидентно в синя зона. Вие дори 
сега не можем да ги препратим в зелена зона, защото те няма…. в зелена 
зона на пет часа трябва да си измести колата. Тоест, пак е някаква 
недомислица това нещо. Това е. Благодаря. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Към казаното от господин Иванов. Това би било решимо за хората, 

които живеят и работят, живеят извън зоната най-общо казано, а пък работят 
в зоната, нали, които живеят в местности и т.н., както казахте. Там има 
възможност за абонамента – месечния, който е 100 лева за зелената зона, ако 
се не лъжа. Не съм сигурен. За, който е…  

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
По местоживеене. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Местоживеене е на година 50 лева. Тук говорим за абонамент месечен, 

който излиза 5 лева дневно. Който би покрил в работно време...би покрил, 
идва, около 5 лева, даже по-ниска цена от тази, която предложихте преди 
малко.  

 
От залата 
/н.р./ 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля. Моля. Господин Капитанов. Моля Ви, колеги. Моля Ви. 

От залата 
/н.р./ 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Разбирам опасението на господин Златев. И според мен този проблем 

в момента няма, няма лесно решение. Тоест, няма един…едно действие, с 
което да го решим. И обръщам внимание, господин Златев, сутринта 
гласувахте ли за продажбите на всички тези имоти, които общината прави? 
Което от години се случва. Проблемът, който сега възниква е вследствие на 
уплътняването с все повече и повече строителни обекти, което пък водят 
след себе си, все повече и повече потребители, които пък са все по-мобилни 
и всеки иска с една, две, три колкото там коли е решил, че му се полагат. 
Тоест, това, което искам да обърна внимание е, че в момента този казус не 
може да бъде решен толкова лесно. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Да се отложи, затова. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля ви, не така в диалогов режим. 

 
Николай КАПИТАНОВ 
Не може да се отложи. Това иска коренно различна концепция на 

управление на града. Съжалявам, но това е моето мнение. Тоест, нали, аз 
иначе, ако може на всякъде да е безплатно – супер. Но трябва все пак да е 
достатъчно добре организирано. И трябва да имаме достатъчно добър 
транспорт. Трябва да имаме достатъчно добра инфраструктура, 
включително и велосипеден и алтернативен начин на придвижване. Трябва 
да имаме достатъчно, ако щете и места за разходка. Трябва да имаме и 
равномерно разпределен бизнес в града, а не съсредоточен всичко в центъра 



на този град. Синята зона между другото прави точно това – постепенно 
разсейва тези офиси, които няма нужда да бъдат в центъра на града. Тя ги 
разсейва малко в периферията. Така че това нещо, съжалявам и аз между 
другото ще гласувам въздържал се, но не виждам лесно решение и то няма 
да стане според мен, докато имаме тази политика на управление на 
общината. Тоест, там трябва да има коренно различна политика. Не казвам 
добра или лоша. В случая просто говоря, че трябва да е различна. Нещо, 
което не Ви отговори господин Иванов, аз ще Ви отговоря. За чужденците 
защо не могат да си плащат? Не е проблема в номерата на автомобилите. 
Проблемът е в сим-картите им, които не са български и те нямат подписани 
договори с оператори, които не са български. Тоест, самата…самото 
предприятие „Синя зона“ подписва договори с мобилните оператори – 
български. Тук, обаче възникват поредица от проблеми и това са, нали, 
който има някаква работа на центъра постоянно вижда чуждестранни 
автомобили, които са закопчани. И това гарантирам Ви, не е от липса на 
пари. Нали, те хората са дошли до тук, докарали са си автомобилите от 
хиляди километри и в един момент ще спестят лев-два-три, колкото е за синя 
зона. Те просто не знаят. И тук вече проблемът е, как да разберат. Аз имам 
нужда от обратна връзка, че започват да се отказват постепенно тези точки 
за продажба на…тоест, които могат да се използват като външни точки за 
плащане на синя зона. Просто за тях не е изгодно, доколкото така ми каза 
един такъв, вече бивш партньор на общината – на 100 лева, 6 лева печалба. 
Той каза аз трябва да ги платя парите и да чакам да се избият. Просто 
абсолютно не си заслужава. Тоест, там трябва да търсим някакво друго 
решение, да бъдат те по-мотивирани да работят. Другото, което веднъж го 
предложих и сега отново повтарям. Надявам се да бъде възприето, по така, 
понеже е разумно според мен решение. Когато някой за първи път е в 
системата, номера на автомобила за първи път е в системата на синя зона и 
наруши и бъде закопчан – не го вдигайте с паяка, а просто му дайте шанс. 
На момента хората не знаят. Нека да си приберат автомобила и да знае 
следващия пък, когато има…когато си плащат на място, когато ги откачате 
им кажете, че следващия път ще си го търсят долу под моста. И така хем ще 
получите парите за глобата… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не вдигат автомобили. Само слагат скоба и викаш после колата… 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Това не е вярно. В смисъл след третия час ги вдигат. Пред очите ми 

става всеки ден това нещо.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако е неправилно паркиране? 



Николай КАПИТАНОВ 
Не, не. Говоря за паркиране в синя зона на автомобили, които не са 

български и които очевидно не са си платили таксата за синя зона. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, когато не са? 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Да. А това не е защото нямат пари. И по-лесния вариант, който ние 

можем да решим този проблем, включително без да попадаме, тук има един 
много особен ефект чисто върху туристическия имидж на града ни, ако един 
автомобил изчезне, знаете какво се случва от там нататък. Всеки изпада в 
паника. Започва да се чуди дали е попаднал на някакво място в дивата 
Евразия и т.н. Да ме извиняват колегите от Възраждане. Та, всъщност нека 
да им дадем шанс на тези хора – когато за първи път влезе в системата един 
автомобил – не го вдигайте. Когато вече втори път се случи, тогава вече ок, 
нали той е минал по този път и знае какво следва. Това ми е съвсем 
процедурно, оперативно предложение, което може би ще…и пак ще 
получавате парите. Нали, вие пак ще си го глобите и ще си вземете таксата 
за времето, което е бил там. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Губатов. 
 
Юлиян ГУБАТОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Искам във връзка 

с удължаването на работа на синята зона след 19 часа, тоест до 20 часа и 
събота и неделя. На база този доклад изготвен от въпросната консултантска 
фирма „Мот Макдоналд“ ли е това удължаване на синята зона до 20 часа и 
събота и неделя? Тъй като в този доклад се посочва така за едно ефективно 
функциониране на синята зона, е необходимо поне 20 % от паркоместата в 
обхвата на синята зона да бъдат свободни. А това не било така събота и 
неделя и след 19 часа, където процента пада дори и под 10. Аз мога да кажа, 
че в централна градска част, при работа на синята зона между 9 и 19 часа, 
този проблем е също много голям и тези 20 % не се покриват в работещата 
част на синята зона, така че това основание според мен, ако е на тази основа, 
няма как да е покрито, да е издържано. Това искам да кажа. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Господин Иванов.  

 



Младен ИВАНОВ  
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници. Това, което не отговорих на господин Златев, но ще отговоря на 
господин Капитанов е, за начина на заплащане на кратковременно 
паркиране. Да, смс-и няма как да бъдат приемани от чужди оператори, 
защото няма как да се сключи договор с тях и да си получим средствата. Но 
ние сме предоставили още два начина за заплащане на кратковременно 
паркиране. Това е с мобилно приложение. Това го има само град Варна. За 
заплащане на кратковременно паркиране, което е много по-удобно, 
отколкото самия смс и е по-евтино. Плюс това може да се заплаща в 
търговски обекти. Това, че не им е изгодно…да, има обекти, които се 
сменят. Но идеята, тези хора да продават паркиране е не да печелят от него 
толкова. А там идеята е малко по-маркетингова. Когато човек влезе да си 
плати паркирането – ще си купи една вафла, ще си купи сок и вода. Ние им 
привличаме клиенти на търговските обекти. Не е идеята да печелят от нас. 
И те нямат договор директен с нас, а с фирмата, която обслужва плащанията 
в синя зона. Така. Относно проучването, което е за синя зона, това за 
процентите, които трябва да има свободни паркоместа, това е препоръка на 
колегите от „Мот Макдоналд“, които преди 5 или 6 години изготвиха тази 
стратегия. А проучването сме го правили ние. С наши собствени средства. 
Тоест, моите колеги са го извършили. Истината е, че в 06:30 ситуацията е 
коренно различна, между 06:30 и 07:00. И тогава паркоместата, реално 
свободните изчезват. А за събота и неделя продължаваме да смятаме, че има 
смисъл. Когато мине летния сезон и първите няколко месеца на есента, аз 
ще ви изготвя доклад каква е ситуацията, колко хора паркират, колко са 
глобени и т.н. А за чужденците да не ги глобяваме, тоест да не ги 
репатрираме след третия час, когато са паркирали…това, ако вие го вземете, 
като решение аз ще го задам на софтуерната компания, която да ни го дава 
като…защото при нас всичко е автоматизирано е се докладва, че даден 
автомобил трябва да бъде репатриран отива автоматично в отдел 
репатриране. Този автомобил трябва да се вземе. Мисля че е софтуерно 
решение. Възможно е. Но ние сме дали достатъчно начини за заплащане на 
синята зона. Освен това искам да споделя, че в момента по инициатива на 
ай-ти компании, без да има разходи за Община Варна, предстои да обявим 
скоро още едно или две мобилни приложения, които ще са за плащане. 
Едното ще бъде във Вайбър. Другото ще бъде отделно мобилно приложение. 
Тоест, тенденцията е в тази посока, а не смс. Смс технологията е от 2003 г., 
доколкото знам и е меко казано морално остаряла.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Капитанов, заповядайте. Заповядайте. 
 
 



Николай КАПИТАНОВ 
Да. Благодаря, господин Младенов. Това, което трябва да…нали, аз 

извинявайте, нещо може да не сме се разбрали. Аз не казвам, че вие имате 
малко и недостатъчно варианти за плащане. Това, което казвам е, че те 
очевидно не стават ясни на хората, които влизат в синята зона. Тоест, в 
случая, нали много е лесно да кажем незнанието не оправдава. Съгласен 
съм. Но от гледна точка на имиджа на нашия град, пред хора, които идват 
отвън и тук и те не са запознати с това, което се случва във Варна. Нека да 
се постараем, ако трябва да сложим на границата на синя зона да сложим 
едни големи табели, на които пише „Внимание! Влизате в платена зона.“, за 
да знаят хората, да търсят. Те в момента паркират и дори не знаят, че са на 
такова място. И това, което …нали това го давам просто като една от идеите. 
Между другото преди време говорихме с Вас, аз съм готов да седнем да 
обсъдим и да видим какви идеи могат да възникнат, които да помогнат да се 
реши този проблем. Това не означава, че те няма да плащат. Нека. Те трябва 
да плащат след като са влезли в тази синя зона. Но ние трябва да им покажем 
как, така че да не се стига до излишен конфликт и той да бъде полезен и за 
двете страни. Тоест, резултатът да бъде полезен и за двете страни. А колкото 
до това, да не се репатрират подчертавам е еднократен. Тоест, е жест на 
Община Варна към хора, които за първи път примерно попадат в тази 
ситуация. Те влизат вече в системата. В момента, в който са влезли в 
системата, при повторно вече влизане, тогава, нали автомобила спокойно 
може да се репатрира, защото се предполага, че водачът все пак вече е 
запознат. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само да кажа по този последния коментар, който направихте, че преди 

всичко преди софтуерното решение, би следвало да има нормативно 
решение, тъй че може би трябва да е обратен реда – ние да променим 
наредбата и след това софтуерно, в случай, че възприемем подобен подход 
софтуерно да се направи. Доцент Евтимов, заповядайте.  

 
Николай ЕВТИМОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми гости. Процедурното ми 

предложение е да гласуваме. И само много кратко изказване. Не знам дали 
виждате, че автоматите са готови във всички молове. Аз не знам град по 
света, където като влезеш в мола да не започнеш да плащаш. Не знам град 
по света, където има такива табели. След като всички знаем, че навсякъде се 
плаща. Не знам някъде град по света, където да не са ме глобявали, когато 
спра и не знам френски, немски и английски. Не знам дали Варна е по-
курортен град от Париж, Лондон, Мюнхен, Залцбург и където…местата, 
където аз съм живял. Там те глобяват и то не с репатриране. 300 евро. Няма 
такива филми. Ако ти го преместят вече отива на 500 евро. Защото е много 



скъпо репатрирането. Така, че единственото, което не съм съгласен в 
тази….не знам пък град, където и събота и неделя по цял ден да има 
заплащане. Вие например 19.00 часа до 08.00 часа сутринта в понеделник 
може да си стоиш. Единствено тук там има градове, където в събота до обяд 
– до 14.00 часа, защото наистина става много голяма дискриминацията за 
хората, които искат да си свършат работата. Не знам паркинг – платен, 
подземен, надземен, където като не влезеш, да не започнеш да плащаш. Не 
знам болница, в която като влезеш, независимо дали си болен, здрав, освен 
ако не те носят с линейка, да не започнеш да плащаш. И не знам също под 
1.60 до 2 евро на час да не се плаща. Така че тази наредба тук е толкова 
нежна в сравнение с каквото най-вероятно ще стане и тук. А пък дали е чужд 
автомобил, никой не те пита въобще дали знаеш езика му или не. То е 
написано, длъжен си да плащаш, ако не идва полицая и любезно ти взема 
всичките парички. Благодаря. Процедура да гласуваме.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Процедура по гласуване. Режим на гласуване на 

процедурата. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Моля, господин председател, искам да се изкажа по точката.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това е Наредба.  
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Наредба. Наредба.  
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Наредба. Наредба е това. Няма как да се изказвате. Има обществено 

обсъждане.  
 
От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Процедура по гласуване.  



От залата 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Процедурата. Да. Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  
 
За протокола: Венцислав Сивов – „за“, Айше Кадир – „за“, Стоян 

Попов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 38; против – 1; 

въздържали се – 7; отсъстващи – 5, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
По същество гласуваме. Режим на гласуване.  
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
921-5. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 99 от Закон за 
движение по пътищата и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД22005320ВН/11.03.2022г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 
Наредба за организация на движението на територията на Община 
Варна, приета с Решение № 491-7/16.12.2020г., като същата се изменя 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? Колеги, които не са 

успели да гласуват?   
 
За протокола: Юлиян Губатов – „против“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 25; против – 5; 

въздържали се – 13; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега Атанасов, имате думата.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Второ - одобряване на нова организационно - управленска структура 

на ОП „Общински паркинги и синя зона“. ПК „Благоустройство и 



комунални дейности“ дава положително становище. Предложението за 
решение – на основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
кмета на община Варна със съответния регистрационен номер, Общински 
съвет – Варна изменя свое решение № 491-7….ами да, да го доизчета поне. 
Не, не. Само …да . …така, Общински съвет – Варна изменя свое решение 
№ 491-7(10)/16.17.2020 г. и одобрява длъжностно-щатно разписание на ОП  
„Общински паркинги и синя зона“, както следва: …….. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението го имате колеги, мнения и съображения? Режим на 

гласуване.  
 
922-5. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и по предложение 
на Кмета на Община Варна с рег. № РД22005320ВН/11.03.2022 г., 
Общински съвет – Варна изменя свое решение № 491-7/10/16,17.12.2020г., 
и одобрява длъжностно щатно разписание на ОП “Общински паркинги и 
синя зона“, както следва: 

 
Дейност 606 
1. Директор - 1 щатна бройка; 
2. Заместник Директор - 1 щатна бройка; 
3. Главен счетоводител - 1 щатна бройка; 
4. Счетоводител – 3 щатни бройки; 
5. Касиер - 6 щатни бройки; 
6. Началник отдел „Платени паркинги и служебен абонамент“ - 1 

щатна бройка; 
7. Ръководител звено „Платени паркинги“ - 2 щатни бройки; 
8. Работник паркинг - 78 щатни бройки; 
9. Инспектор „Служебен абонамент“ - 4 щатни бройки; 
10. Началник отдел „Репатриране на МПС“ - 1 щатна бройка; 
11. Ръководител звено „Репатриране на неправилно паркирани МПС“ 

- 1 брой; 
12. Инспектор „Репатриране на МПС“ - 12 щатни бройки; 
13. Инспектор „Експлоатация и безопасност на автомобилен парк“ - 1 

щатна бройка; 
14. Изпълнител „Шофьор на специализирано МПС“ - 12 щатни 

бройки; 
15. Изпълнител „Сапанджия“ - 12 щатни бройки; 
16. Специалист Еколог „Репатриране на ИУМПС“ - 3 щатни бройки; 



17. Началник отдел “Зони за кратковременно паркиране” - 1 щатна 
бройка; 

18. Ръководител звено „ Зони за кратковременно паркиране “ - 10 
щатни бройки; 

19. Инспектор „ Зони за кратковременно паркиране“ - 112 щатни 
бройки;  

20. Специалист Кол център - 8 щатни бройки; 
21. Юрисконсулт - 1 щатна бройка; 
22. Началник отдел „Административно обслужване“ - 1 щатна бройка; 
23. Специалист „Човешки ресурси“ - 1 щатна бройка; 
24. Специалист „ТРЗ“ - 1 щатна бройка; 
25. Специалист „Административно обслужване“ - 5 щатни бройки; 
26. Технически сътрудник - 1 щатна бройка; 
27. Системен администратор - 1 щатна бройка; 
28. Изпълнител шофьор - 1 щатна бройка; 
29. Изпълнител Хигиенист - 1 щатна бройка; 
30. Ръководител звено „Поддръжка“ - 1 щатна бройка; 
31. Специалист „Ел.Техник“ - 2 щатни бройки; 
32. Специалист „Заварчик“ - 2 щатни бройки; 
33. Специалист „Монтьор“ - 2 щатни бройки.  
Дейност 837 
1. Началник отдел "Рибарски пристанища" - 1 щатна бройка; 
2. Ръководител звено "Рибарско пристанище" - 2 щатни бройки; 
3. Оператор пристанище – 8 щатни бройки; 
4. Отговорник търговска зала - 1 щатна бройка; 
5. Общ работник - 2 щатни бройки; 
6. Касиер - 2 щатни бройки; 
7. Работник паркинг - 4 щатни бройки; 
8. Хигиенист - 1 щатна бройка; 
Общо : 311 служители. 
Общински съвет – Варна приема организационно-управленска 

структура на Общинско предприятие “Общински паркинги и синя зона” при 
Община Варна, като общата численост на заеманите длъжности е 311 щатни 
бройки, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 29; против – 3; 

въздържали се – 13; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 



Христо АТАНАСОВ 
Благодаря.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз благодаря. Преминаваме към точка шеста от дневния ред - 

предложения за решения от ПК „Архитектура и градоустройство”. 
  



VI. 
 

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

„Архитектура и благоустройство” относно:  
(1) – разрешаване изработването на Подробен устройствен план – 

Парцеларен план за обект: „Изграждане на техническа инфраструктура до 
со „Добрева чешма“ за отбивка № 4 /ПИ 10135.2035.42 по КК/, гр. Варна“. 

(2) – разрешаване изработването на Подробен устройствен план – 
План за улична регулация за обект: „Изграждане на техническа 
инфраструктура до со „Добрева чешма“ за отбивка № 5 /ПИ 10135.2032.37 
по КК/, гр. Варна“. 

(3) – даване на предварително съгласие за преминаване през имоти 
общинска собственост, съгласно ПУП – ПП за обект: „Оптична кабелна 
линия „07-702“ на територията на Варненска област“, в обхвата на плана 
попадащ в границите на община Варна. 

(4) – вземане на решение, във връзка с решение № 2107-
14(40)/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна. 

(5) – даване на предварително съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ 
на ІV м.р. на ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна за преструктуриране на 
жилищен комплекс ІV м.р. на ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. Варна. 

 

Докл.: Щериана Иванова – Председател на ПК „АГ“ 
 
Щериана ИВАНОВА 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Първият проект за 

решение е относно: разрешаване изработването на Подробен устройствен 
план – Парцеларен план за обект: „Изграждане на техническа 
инфраструктура до со „Добрева чешма“ за отбивка № 4 /ПИ 10135.2035.42 
по КК/, гр. Варна“. ПК „Архитектура и градоустройство” дава положително 
становище. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата колеги. Режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

923-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124а, ал. 
1 и ал. 5, чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № ИИБ21001935ВН-
002ВН/25.01.2022 г., Общински съвет – Варна разрешава изработването на 



Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Изграждане на 
техническа инфраструктура в со „Добрева чешма“, гр. Варна за отбивка № 
4“ /ПИ 10135.2035.42 по КК/, землище на гр. Варна и одобрява 
представеното задание изработено по правилата на чл. 125 от Закона за 
устройство на територията. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 44; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 

Щериана ИВАНОВА 
Вторият проект за решение е относно: разрешаване изработването на 

Подробен устройствен план – План за улична регулация за обект: 
„Изграждане на техническа инфраструктура до со „Добрева чешма“ за 
отбивка № 5 /ПИ 10135.2032.37 по КК/, гр. Варна“. ПК „Архитектура и 
градоустройство” дава положително становище. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 
924-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 124а, ал. 
1 и ал. 5, чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № ИИБ21001935ВН-
001ВН/25.01.2022 г., Общински съвет – Варна разрешава изработването на 
Подробен устройствен план – План за улична регулация за обект: 
„Изграждане на техническа инфраструктура в со „Добрева чешма“, гр. 
Варна за отбивка № 5“ /ПИ 10135.2032.37 по КК/, землище на гр. Варна и 
одобрява представеното задание изработено по правилата на чл. 125 от 
Закона за устройство на територията. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 43; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 

 



Щериана ИВАНОВА 
Следващият проект за решение е относно даване на предварително 

съгласие за преминаване през имоти общинска собственост, съгласно ПУП 
– ПП за обект: „Оптична кабелна линия „07-702“ на територията на 
Варненска област“, в обхвата на плана попадащ в границите на община 
Варна. ПК „Архитектура и градоустройство” дава положително становище. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Режим на гласуване. 
 
925-6. 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. 128, ал. 6 от Закона за устройство на 
територията, чл. 30 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22007725ВН/11.04.2022 г., Общински съвет – Варна дава предварително 
съгласие за преминаване през имоти общинска собственост, съгласно 
Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Оптична кабелна 
линия „07-072“ на територията на Варненска област“, в обхвата на плана 
попадащ в границите на община Варна. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

  
 За протокола: Николай Почеканов – „за“. 
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 44; против – 0; 
въздържали се – 0; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 

 
Щериана ИВАНОВА 
Следващият проект за решение е относно даване на предварително 

съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ на ІV м.р. на ж.к. „Вл. Варненчик“, гр. 
Варна за преструктуриране на жилищен комплекс ІV м.р. на ж.к. „Вл. 
Варненчик“, гр. Варна. ПК „Архитектура и градоустройство” дава 
положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Режим на гласуване. 
 
927-6. 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, във връзка с чл. 131 от Закона за устройство на 



територията и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22007612ВН/11.04.2022 г., Общински съвет – Варна дава предварително 
съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс „IV-ти“ 
микрорайон на ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна, одобрен със Заповед 
№ 449/11.12.1997 г. на Кмета на Община Варна, в съответствие с Общия 
устройствен план на Община Варна и Правилата и нормативите за 
прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14- 2200/03.09.2012г. на 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството, „Специфични 
правила и нормативи към окончателния проект за Общ устройствен план на 
Община Варна“ одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.2012 г. на 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството /ДВ бр. 
70/14.09.2012 г. /. 

На основание чл. 145 от Административно – процесуалния кодекс, във 
връзка с чл. 45, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок от съобщаването му по надлежен ред с жалба в два еднообразни 
екземпляра, пред Административен съд – Варна чрез Общински съвет – 
Варна. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 

  
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 35; против – 0; 

въздържали се – 8; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Щериана ИВАНОВА 
Следващият проект за решение е да поправим очевидна фактическа 

грешка в свое решение № 2107-14(40)/30.03.2015 г., като следва в 
разпоредителната му част на ред 19 и 20 текста „...Общински съвет – Варна 
разрешава изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за III м.р. на 
ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна…“, да се чете: „...Общински съвет – 
Варна дава предварително съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за 
преструктуриране на ІІІ м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна...“ 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Една добавка има към…., не то не е необходимо това да се чете. 
Има ли мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 
926-6. На основание чл. 21, ал.1, т. 11 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от 
Административно – процесуалния кодекс и по предложение от Кмета на 



Община Варна с рег. № РД22007686ВН/11.04.2022 г., Общински съвет – 
Варна поправя очевидна фактическа грешка в свое Решение № 2107-
14(4)/30.03.2015 г., като следва в разпоредителната му част на ред 19-ти и 
20-ти /деветнадесети и двадесети/ текста: „...Общински съвет – Варна 
разрешава изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за III м.р. на 
ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна…“, да се чете: „...Общински съвет – 
Варна дава предварително съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за 
преструктуриране на ІІІ м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна...“ 
 На основание чл. 145 от Административно – процесуалния кодекс, във 
връзка с чл. 45, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок от съобщаването му по надлежен ред с жалба в два еднообразни 
екземпляра, пред Административен съд – Варна чрез Общински съвет – 
Варна. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли някой, който не е успял да гласува?   

  
 За протокола: Емил Бояджийски – „въздържал се“. 
 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 35; против – 0; 
въздържали се – 8; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка седма от дневния ред - предложения за 

решения от ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда”.  
  



VII. 
 

По точка седма 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-68х „Златни 
пясъци“ на Сдружение „Съюз на българските журналисти“. 

(2) – даване на съгласие Кметът на Община Варна да издаде 
разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-2х „Св. Св. 
Константин и Елена“ на „Боровете I“ АД. 

(3) – даване на съгласие Кметът на Община Варна да издаде 
разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-134x „Св. 
Св. Константин и Елена“ на "Конструмакс” ООД.  

(4) – даване на съгласие Кметът на Община Варна да издаде 
разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж P-1x „Варна“ 
на „Узунови Пропъртис Хауз“ АД. 

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Иванов, имате думата. 

 
Станислав ИВАНОВ 

 Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Първа точка - 
даване на съгласие кметът на Община Варна да издаде разрешително за 
водовземане от минерални води чрез сондаж Р-68х „Златни пясъци“ на 
Сдружение „Съюз на българските журналисти“. ВрК „Опазване и 
възпроизводство на околната среда”, дава положително становище. 
Преписката е надлежно окомплектована. Има всички разрешения от 
Басейнова дирекция и МОСВ. 
 
 Христо АТАНАСОВ 

Това е за водовземане, нали? 
 
Станислав ИВАНОВ 
Точно така, да. Първата точка. 
 
Христо АТАНАСОВ  
Колеги, ако нямате нищо против, тъй като са на едни и същи 

основания и всичките са за водовземане, да ги гласуваме анблок, ако нямате 
нищо против. Това е моето предложение. И четирите са на едни и същи 
основания, за водовземане. Да ги гласуваме анблок. Това е моето 



предложение. Мнения и съображения? Колеги? Не виждам. Режим на 
гласуване.  

 
От залата. 
/н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ  
Анблок, анблок. И ще ги изчетете до края.  
 
Станислав ИВАНОВ 
Добре.  
 
Христо АТАНАСОВ  
Колеги, има ли някой, който да не е успял да гласува със системата? 

Не виждам.  
  

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 36; против – 0; 
въздържали се – 5; отсъстващи – 10, предложението се приема.* 

 
Христо АТАНАСОВ  
Заповядайте, господин Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря. Втора точка - даване на съгласие Кметът на Община Варна 

да издаде разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-
2х „Св. Св. Константин и Елена“ на „Боровете I“ АД. ВрК „Опазване и 
възпроизводство на околната среда” дава положително становище.  

Трета точка - даване на съгласие Кметът на Община Варна да издаде 
разрешително за водовземане от минерални води чрез сондаж Р-134x „Св. 
Св. Константин и Елена“ на "Конструмакс” ООД. ВрК „Опазване и 
възпроизводство на околната среда” дава положително становище.  

И последна четвърта точка: даване на съгласие Кметът на Община 
Варна да издаде разрешително за водовземане от минерални води чрез 
сондаж P-1x „Варна“ на „Узунови Пропъртис Хауз“ АД. ВрК „Опазване и 
възпроизводство на околната среда“ дава положително становище.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, мнения  и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
 
 
 
 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

928-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в съответствие с чл. 52, ал. 1, т. 
3 от Закона за водите, §133, ал. 9, т. 2, б. „в“ от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за водите и по предложение на Кмета на Община Варна 
с рег. № РД21025651ВН/10.12.2021 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Кметът на Община Варна да издаде разрешително за водовземане от 
минерални води чрез  сондаж Р-68х „Златни пясъци“ на Сдружение „Съюз 
на българските журналисти“ с адрес на управление: град София, ул. „Граф 
Игнатиев“ № 4 и ЕИК000703116. 

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

 
 
 
929-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в съответствие с чл. 52, ал. 1, т. 
3 от Закона за водите, §133, ал. 9, т. 2, б. „в“ от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за водите и по предложение на Кмета на Община Варна 
с рег. № РД22006123ВН/22.03.2022 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Кметът на Община Варна да издаде разрешително за водовземане от 
минерални води чрез сондаж Р-2х „Св. Св. Константин и Елена“ на 
„Боровете I“ АД, ЕИК204605689 с адрес на управление: град Варна, к.к. „Св. 
Св. Константин и Елена“, Административна сграда. 

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

 
 
 
930-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в съответствие с чл. 52, ал. 1, т. 
3 от Закона за водите, §133, ал. 9, т. 2, б. „в“ от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за водите и по предложение на Кмета на Община Варна 
с рег. № АУ011073ВН-007ВН/11.04.2022 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие Кметът на Община Варна да издаде разрешително за водовземане 
от минерални води чрез сондаж Р-134x „Св. Св. Константин и Елена“ на 
“Конструмакс” ООД с ЕИК148143322. 



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

 
 
931-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в съответствие с чл. 52, ал. 1, т. 
3 от Закона за водите, §133, ал. 9, т. 2, б. „в“ от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за водите и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № АУ017716ВН-007ВН/11.04.2022 г., Общински съвет – Варна 
дава съгласие Кметът на Община Варна да издаде разрешително за 
водовземане от минерални води чрез сондаж P-1x „Варна“ на „Узунови 
Пропъртис Хауз“ АД с ЕИК200395065. 

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

 
Христо АТАНАСОВ 
Колеги, има ли някой, който не е успял да гласува? 
 
За протокола: Светлан Златев – „за“, Емил Бояджийски – „въздържал 

се“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 37; против – 0; 

въздържали се – 7; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 

Христо АТАНАСОВ 
Следваща точка, колеги, питания и отговори на питания. 

  



VIII. 
По точка осма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Заявки? Г-н Чутурков, заповядайте. Да се готви г-н Георгиев. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Уважаеми г-н Портних, уважаеми г-н председателстващ, колеги, 

групата на „БСП“ проведе среща с живущите в селищно образувание 
„Добрева чешма“. Там бяха обсъдени възможностите за основен ремонт на 
улицата и във връзка с това жителите там, в това селищно образувание 
питат, какви са възможностите за включване в транспортната схема на 
Варна, с оглед на това пускане на редовен градски транспорт, след 
приключване на ремонта на улиците „Зевс“, улица „Орфей“ и улица 
„Първа“. И втория въпрос: в какъв срок може да продължи рехабилитацията 
на улица „Първа“ от кръстовището със улица „Орфей“ до улица „Цар Борис 
III“ /пътят за гробищен парк „Север – 2“/. Това са въпроси, които ги 
вълнуват от дълги години, така че те желаят да получат отговор за това как 
по-нататък да процедират за решаването на тези проблеми. Благодаря Ви. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря на г-н Чутурков. Заповядайте, г-н Георгиев.  
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Първо, искам да отбележим разликата между това, точка Питания и 

отговори на питания да е в началото на сесията и да е в момента в края. 
Може да видим празния сектор на администрацията. Все пак благодаря на 
г-н Кмета, който е тук. Първото ми питане е свързано с първото питане, 
което направих предния път, а именно с въпросната зала във Владиславово. 
Чисто нова спортна зала, ангажирахте се да има някакво развитие, в момента 
няма развитие. Г-н Портних, въпросът ми е, ще се превърне ли залата във 
Владиславово в общежитие, нещо което областния управител обяви, не знам 
защо. Не знам дали има право да го направи, при положение че това е 
общинска собственост, която се управлява от ОП „Спорт“ и може ли да се 
направи това, без съгласия на Общински съвет- Варна. Имат ли право 
изобщо да направят нещо такова и ще бъде ли оставен спорта на Варна, за 
пореден път без такъв ценен актив. Не стига, че ние я вкарахме в 
експлоатация тази зала, не стига че продължава да не се използва за спортни 
дейности, а научаваме от областния управител, че видиш ли ще стане 
общежитие. Това е единият ми въпрос. Вторият въпрос е свързан с това, че 
през декември месец, ние внесохме питане към председателя на „Младежки 
дейности и спорт“, който прати въпроса към Дирекция „Собственост“ за 



изготвяне на КСС за ремонт на хандбалната зала на стадион „Локомотив“. 
Въпросната зала е опасна за здравето на спортуващите там. Освен това, има 
токови смущения, така да кажем, и спортистите, които тренират в тъмните 
часове на деня, изведнъж остават без светлина и спортната им дейност 
приключва. Това е години наред и продължава. Общината е крайно време 
да вземе мерки. От декември досега, нямаме никакъв отговор от Дирекция 
„Собственост“ и въпросният ремонт, не съм сигурен изобщо дали е 
планиран за тази година, изобщо дали ще се случи. И пак повтарям, залата 
е опасна за здравето. Там тренират деца, там тренира мъжкия отбор на 
Варна, национален. Там тренират много хора, които заслужават добри 
условия. И моля да получа отговор на тези въпроси, сега. Благодаря. 

 
Христо АТАНАСОВ 
И аз благодаря. Следващ, г-н Боев, заповядайте.  
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмете, колеги, моето питане 

е провокирано от въпроси, които достигнаха до мен в качеството ми на 
съветник от наши съграждани, които живеят и работят на територията на 
селищно образувание „Манастирски рид“. И по-конкретно, около спирка 
„Изгрев“. Това е отсечката на пътя Варна-Златни пясъци, след Дървения 
мост и преди отбивката за Свободния университет. На спирка „Изгрев“ е 
разположен магазин „Аглая“ за хранителни стоки. Натоварването в този 
участък е толкова голямо, че автобусите, които обслужват тази линия 9 или 
409, не могат да завият и да спрат на определеното място на спирката дори 
и в почивни дни, тъй като има постоянно паркирани автомобили. 
Независимо, че този пътен участък се регулира от пътни знаци, които 
ограничават скоростта, желанието на нашите съграждани, към които се 
присъединява и сега говорещия, е там да бъдат направени технически 
средства, които ограничават скоростта. Конкретно, дали това ще бъде 
легнал полицай или някаква повдигната пешеходна пътека е по-добре, да 
кажат специалистите. Но във всички случаи съм убеден, че едни такива 
превантивни и активни действия от страна на администрацията, ще 
предотвратят сериозни пътно-транспортни инциденти, за в бъдеще. 
Припомням със съжаление факта, че преди няколко години там точно, 
където е изградена сегашната пешеходна пътека, която не е повдигната, 
намери смъртта си жена, която живееше в района. Знам, че такова искане е 
входирано в администрацията и моето питане е, кога ще предприеме 
администрацията конкретни действия в тази посока? Благодаря. 

 
Христо АТАНАСОВ 
И аз благодаря, г-н Боев. Г-н Бояджийски, заповядайте. 
 



Емил БОЯДЖИЙСКИ 
Имам въпрос към г-н Кмета. Съществува Наредба за безвъзмездно 

ползване на спортни имоти съгласно, която и процедура, по която те се 
разпределят и се дава достъп до тази база на спортните клубове. В общи 
линии наредбата изисква клубовете да подадат искания до 31 януари, а 
Кметът да назначи комисия в двуседмичен срок, което плюс-минус един ден 
означава 14 или 15 февруари. Въпросът ми е, назначил ли е г-н Портних 
комисия по процедурата за безвъзмездно ползване на спортните обекти в 
град Варна? Благодаря. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря, г-н Бояджийски. Не виждам други заявки за въпроси, така 

че давам възможността. Заповядайте, г-н Кмете. Извинявайте, 
просто…..съветниците. Съветниците, в последната, сега ще Ви кажа…. 
Дискусия с граждани, дванадесета точка. 

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

съветници, на първо място искам да благодаря на всички, които 
констурктивно се отнесоха към приемането на бюджета за тази година, 
защото всички сме изправени пред изключително сериозни 
предизвикателства. Вече на практика е месец май, или края на април, 
началото на май. Бюджетът ще влезе  в сила май, ако не бъде обжалван, 
защото гледаме всякакви такива тенденции. Или с други думи почти 
половината година е минала, без да имаме приет бюджет. Ако погледнем 
няколко други факта например, че се намираме вече от година и половина в 
новия програмен период, а нито една национална програма до момента, не 
е отворена от правителството. Знаете че тези програми всъщност винаги са 
били един лост, с който всички заедно сме  постигали редица качествени 
промени в града ни в различни сфери. Но тук оставям настрана, темата с 
плана за възстановяване и развитие и че България остава последната 
държава, която няма такъв план и не ползва средства по него в условията на 
най-голямата криза в последните години, след корона вируса  и във връзка 
с текущата ситуация. Но, освен плана за възстановяване и развитие, където 
изобщо не е ясно кога общини, бизнес, неправителствен сектор, 
университети, ще могат да ползват средства, не са отворени и националните 
програми. Така, че имаме сериозна промяна, много сериозна промяна  имаме 
и всички заедно трябва да се изправим срещу това и да направим 
максимално възможното, това да не се отразява или по-скоро да се отразява 
минимално на развитието на града ни и затова, отново отправям своята най-
искрена благодарност към всички, които днес подкрепиха бюджета за тази 
година. И се надявам, той да не бъде обжалван, защото пак подчертавам сме 
в средата на годината и ние, за да можем да отговаряме на всички тези 



предизвикателства, на всички теми, които всеки един от Вас го питат хората, 
които са ни изпратили в тази зала, в крайна сметка трябва да имаме и нужния 
инструментариум. Така, че виждайки какво се случва на национално ниво и 
всъщност, че реално проблеми не се решават, напротив се замазват. Но 
отгоре на всичко се наблюдава сериозна тенденция или от некомпетентност 
или умишлено, аз не мога да кажа, или от не можене. Но в крайна сметка се 
затормозява развитието и възможностите, които всички ние имаме за 
развитието на градовете ни, в частност ние си говорим за Варна, разбира се. 
Но вярвам, пак казвам, че с този бюджет и с така заложените проекти в него, 
ще можем да продължим усърдно нашата работа занапред. Конкретно по 
зададените въпроси от г-н Боев. Това, разбира се е тема, която трябва да се 
реши на комисията по пътна безопасност, така че нали там, ясна е темата. 
По въпроса със спортната зала във Владиславово, на г-н Георгиев, сега аз не 
знам там кой ще прави общежитие, такова нещо не съм чувал, но тука 
повдигам, отново темата още от предния път. За съжаление ние не можахме 
да я разискваме съвсем детайлно, но това със сигурност трябва да направим. 
И във връзка с въпроса, който беше зададен по отношение на 
безвъзмездното ползване на базите. Трябва да ревизираме в много висока 
степен този модел, който до момента прилагахме. Въпреки всички 
изприказване думи тук и в днешния ден включително, ние всички в тази зала 
добре знаем, че Община Варна, говоря от големите общини, е сигурно 
единствената община, която да отделя толкова много средства за спорт и да 
подкрепя, толкова широко мащабно и широко аспектно и както искате го 
наречете спорта, спортните клубове, масовия спорт. И  тук говорим за поне 
няколко направления. Изграждането на нови бази за масов спорт и не само, 
предоставянето безвъзмездно до този момент на базите на спортните 
клубове. Това не се знае от хората всъщност обаче. Истината е такава. Но 
всички варненци трябва да знаят, че общината предоставя абсолютно 
безплатно своите бази на варненските спортни клубове. И не само. Всеки 
един от Вас добре знае, че от няколко години, освен това заплащаме, 
поемаме и режийните разходи, за ток, вода и т.н. Т.е. клубовете, за да могат 
да осъществяват своята дейност и именно в частта най-вече детско-
юношески школи, всички ние заедно в тези последни години правим така, 
че клубовете да ползват базите безвъзмездно и им поемаме режийните 
разходи. В замяна клубовете, в договорите им, ако прочетете какво пише, 
трябва да не събират средства от децата. Това са принципните положения, 
които всички заедно пак казвам, те са приемани тук именно в тази зала. 
Видно е обаче, че това трябва да бъде регламентирано по нов начин, защото 
има и законови такива изисквания, всъщност не само от прагматична гледна 
точка и от законова такава. И тук пак се връщам по темата с 
непредвидимостта и това, че днес се свърши все пак една наистина огромна 
работа и аз много Ви благодаря. Защото знаете, че изготвяме един бюджет 
и приехме един бюджет, който всъщност е в условията на нито една 



отворена европейска програма, а това е изключително сериозен лост в 
развитието на града ни, във всяка една от предходните години. В условията 
на една изключителна неяснота по отношение на, пример давам, с цената на 
тока, защото всичките тези бази, включително спортните, които 
коментираме, те потребяват ток. Бяха дадени едни обещания, че ще има 
компенсации, на сто процента. После казаха, ама не точно на сто, на не знам 
си колко. После казаха, ама няма да има никакви компенсации. После ще 
има, ама ще видим точно какви са. И в момента факт е, че някакви 
компенсации има, във фактурите, но стабилно решение по въпроса и 
предвидимост в следващите месеци какво точно ще се случи, на практика 
няма. Говоря от правителствено ниво. И всичко това ни поставя в малко по-
трудната ситуация да можем да зададем някакви конкретни хоризонти. 
Говоря тук например в случая за „Добрева чешма“, където темата е ясна. 
Ние сме изготвили съответните проекти, те са заложени в 
инструментариума за тази година. Но всичкото това, пак казвам, е една 
прогноза към днешна дата. Те държавния бюджет, ние още не сме приели 
нашия, всъщност анонса от правителството беше, че ще актуализира 
държавния, юни месец. Т.е. тука след месец примерно. Така, че тази 
неяснота, която имаме всички заедно трябва да я преодоляваме разбира се 
именно по този начин, с максимална конструктивност и съответно с 
максимален прагматизъм. И затова още веднъж благодаря на всички, а пък 
специално към членовете на спортната комисия, видно и от днешната 
ситуация нали е хубаво да направим едно открито заседание с 
консултативния съвет по спорт и да разгледаме цялата картинка с 
финансирането на спорта, защото пак казвам, колко близо 14 млн. са 
заложени в бюджета за тази година. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно. Сумата стана точно 14. 
 
Иван ПОРТИНХ 
Близо 14 млн. подчертавам за спорт. Така, че трябва да създадем този 

справедлив механизъм за всички, защото клубовете са над 100, добре знаем, 
децата са едни и същи. В кой клуб тренират, нали не е от такова значение. 
Те са варненски деца и трябва да им създаваме условия. Така, че още веднъж 
благодаря на всички за конструктивната работа днес.  

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Мога ли да питам един уточняващ въпрос? Само да питам, много е 

важно. Областният управител излезе с новина, че залата във Владиславово 
ще бъде превърната в център за настаняване на бежанци от Украйна. Това 
ми беше въпросът. В тази връзка, ще бъде превърната в общежитие. Вие 
имате ли такава информация? 



От залата. 
/н.р/ 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Вие нямате такава информация. Добре. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Поиска ли са я, доколкото разбрах и аз са я поискали, ама толкова. Да. 

Официално няма нищо. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Това ми беше въпросът. Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Колеги, преминаваме към следваща точка от дневния ред. 

  



IX. 
По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор на комисия за изготвяне на предложенията за 60 

съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Варна. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Трябва да изберем трима общински съветници. Правилата ги имате за 

избор на членовете на комисия, за избор на кандидати за съдебни 
заседатели. Така че имате думата за предложения. Г-жо Гърдева, след това 
г-н Златев, след това Щериана Иванова, след това Христо Боев. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Предлагам г-жа Юлияна Боева. Тя е юрист, била е в тази комисия, 

била е председател на комисията и се е справяла, разбира се много добре. 
Така, че предполагам, че колегите ще я подкрепят.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-н Златев, заповядайте.  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Колеги, от името на нашата група „Обединени за Варна“, предлагаме 

един доказан юрист Светлан Златев. Всички го познавате, прокурор, съдия, 
адвокат, така че точно на мястото си. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Иванова, имате думата.  
 
Щериана ИВАНОВА 
Благодаря. Ние предлагаме г-н Николай Почеканов, който е адвокат и 

също би се справил много добре, като член на тази комисия.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Боев.  
 
Христо БОЕВ 
От името на групата на „БСП“, уважаеми колеги, предлагаме Руслан 

Влаев, който има опит, като съдебен заседател и е показал, че се е справил 
блестящо. Благодаря Ви. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, четири кандидатури, така че индивидуално ще 

ги подлагаме на гласуване всичките. Първата кандидатура от Марица 
Гърдева предложение, за Юлияна Боева. Режим на гласуване. 



На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 67, чл. 68, чл. 68а от Закона за съдебната 
власт, чл. 8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели и писмо 
вх. № ОС22000289ВН/07.04.2022 г. от Председателя на Апелативен съд – 
Варна, Общински съвет – Варна открива процедура за определяне на 
съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Варна при следните Правила: 

1. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на 
изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт.  

2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец, за 
участие в процедурата /публикуван на интернет страницата на Общински 
съвет – Варна https://varnacouncil.bg/ съгласно приложение, ведно с 
необходимите документи, съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт 
в деловодството на Община Варна в срок до 30.06.2022 г. 

3. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на 
изискването на чл.  69, ал. 2 от Закона за съдебната власт. 

4. Общински съвет – Варна избира комисия от 3 (трима) члена за 
изготвяне на списък от 60 кандидати, които на основание чл. 68а, ал. 4 от 
Закона за съдебната власт ще предложи за избиране за съдебни заседатели 
към Окръжен съд гр. Варна, в състав от следните общински съветници: 

1. Юлияна Атанасова Боева – общински съветник; 
5. Общински съвет – Варна възлага на Комисията да изготви списък на 

допуснатите до събеседване кандидати, който заедно с техните 
автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи да публикува 
на интернет страницата на Общински съвет – Варна, най-малко 14 дни преди 
датата на изслушването от Комисията. 

6. Събеседване с допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се 
проведе в срока по чл. 68, ал. 5, във връзка с чл. 68а от Закона за съдебната 
власт. 

7. Общински съвет – Варна възлага на комисията да състави 
окончателен доклад за одобрените кандидати за съдебни заседатели не по-
късно от 7 (седем) дни преди следващото редовно заседание на Общински 
съвет – Варна, като задължително 10 на сто от общия брой на предложените 
лица да бъдат с квалификация в областта на педагогиката, психологията и 
социалните дейности. Докладът да се публикува на страницата на 
Общински съвет – Варна, ведно с протокола от изслушването.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват?  
 
За протокола: Йордан Павлов – „за“.  
 

https://varnacouncil.bg/


Общи резултати от проведеното гласуване: за – 33; против – 0; 
въздържали се – 6; отсъстващи – 12, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение от колегата Мартин Златев за колегата 

Светлан Златев. Режим на гласуване. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 67, чл. 68, чл. 68а от Закона за съдебната 
власт, чл. 8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели и писмо 
вх. № ОС22000289ВН/07.04.2022 г. от Председателя на Апелативен съд – 
Варна, Общински съвет – Варна открива процедура за определяне на 
съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Варна при следните Правила: 

1. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на 
изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт.  

2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец, за 
участие в процедурата /публикуван на интернет страницата на Общински 
съвет – Варна https://varnacouncil.bg/ съгласно приложение, ведно с 
необходимите документи, съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт 
в деловодството на Община Варна в срок до 30.06.2022 г. 

3. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на 
изискването на чл.  69, ал. 2 от Закона за съдебната власт. 

4. Общински съвет – Варна избира комисия от 3 (трима) члена за 
изготвяне на списък от 60 кандидати, които на основание чл. 68а, ал. 4 от 
Закона за съдебната власт ще предложи за избиране за съдебни заседатели 
към Окръжен съд гр. Варна, в състав от следните общински съветници: 

1. Юлияна Атанасова Боева – общински съветник; 
2. Светлан Костов Златев – общински съветник; 
5. Общински съвет – Варна възлага на Комисията да изготви списък на 

допуснатите до събеседване кандидати, който заедно с техните 
автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи да публикува 
на интернет страницата на Общински съвет – Варна, най-малко 14 дни преди 
датата на изслушването от Комисията. 

6. Събеседване с допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се 
проведе в срока по чл. 68, ал. 5, във връзка с чл. 68а от Закона за съдебната 
власт. 

7. Общински съвет – Варна възлага на комисията да състави 
окончателен доклад за одобрените кандидати за съдебни заседатели не по-
късно от 7 (седем) дни преди следващото редовно заседание на Общински 
съвет – Варна, като задължително 10 на сто от общия брой на предложените 
лица да бъдат с квалификация в областта на педагогиката, психологията и 
социалните дейности. Докладът да се публикува на страницата на 
Общински съвет – Варна, ведно с протокола от изслушването.  

https://varnacouncil.bg/


Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колега, който не е успял да гласува? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 30; против – 0; 

въздържали се – 10; отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото предложение, колеги, е от колегата Щериана Иванова, за 

колегата Николай Почеканов. Режим на гласуване.  
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

932-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 67, чл. 68, чл. 68а от Закона 
за съдебната власт, чл. 8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните 
заседатели и писмо вх. № ОС22000289ВН/07.04.2022 г. от Председателя на 
Апелативен съд – Варна, Общински съвет – Варна открива процедура за 
определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Варна при следните 
Правила: 

1. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на 
изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт.  

2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец, за 
участие в процедурата /публикуван на интернет страницата на Общински 
съвет – Варна https://varnacouncil.bg/ съгласно приложение, ведно с 
необходимите документи, съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт 
в деловодството на Община Варна в срок до 30.06.2022 г. 

3. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на 
изискването на чл.  69, ал. 2 от Закона за съдебната власт. 

4. Общински съвет – Варна избира комисия от 3 (трима) члена за 
изготвяне на списък от 60 кандидати, които на основание чл. 68а, ал. 4 от 
Закона за съдебната власт ще предложи за избиране за съдебни заседатели 
към Окръжен съд гр. Варна, в състав от следните общински съветници: 

1. Юлияна Атанасова Боева – общински съветник; 
2. Светлан Костов Златев – общински съветник; 
3. Николай Павлов Почеканов – общински съветник;   
5. Общински съвет – Варна възлага на Комисията да изготви списък на 

допуснатите до събеседване кандидати, който заедно с техните 
автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи да публикува 
на интернет страницата на Общински съвет – Варна, най-малко 14 дни преди 
датата на изслушването от Комисията. 

https://varnacouncil.bg/


6. Събеседване с допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се 
проведе в срока по чл. 68, ал. 5, във връзка с чл. 68а от Закона за съдебната 
власт. 

7. Общински съвет – Варна възлага на комисията да състави 
окончателен доклад за одобрените кандидати за съдебни заседатели не по-
късно от 7 (седем) дни преди следващото редовно заседание на Общински 
съвет – Варна, като задължително 10 на сто от общия брой на предложените 
лица да бъдат с квалификация в областта на педагогиката, психологията и 
социалните дейности. Докладът да се публикува на страницата на 
Общински съвет – Варна, ведно с протокола от изслушването.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Междувременно, докато гласувате има такъв нюанс в момента 

гледаме закона, има възможност да изберем нечетен брой общински 
съветници, така че в случай, че още една кандидатура има подадена бихме 
могли да одобрим всички, които проявяват желание.  

 
От залата. 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Може и 51. Направо при нас да кандидатстват. Има ли колеги, които 

не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Юлиян Губатов – „въздържал се“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 25; против – 0; 

въздържали се – 10; отсъстващи – 16, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Последното предложение, за колегата. Пак казвам, ако има още една 

номинация, някой ако има желание да влезе в комисията. Никой не проявява 
интерес. Добре. Последното предложение за колегата Руслан Влаев, да се 
включи в работата на комисията. Режим на гласуване.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Йорданка Проданова – „въздържал се“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 14; против – 0; 

въздържали се – 21; отсъстващи – 16, предложението не се приема.* 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Избрани са колегите Юлияна Боева, Светлан Златев и Николай 

Почеканов.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка десета от дневния ред.  

  



X. 
По точка десета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на решение № 844-8(30)/30.03.2022 г. на 

Общински съвет – Варна, върнато със Заповед № РД – 22-7706-
42/12.04.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна. 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма текст за председател, избира се между членовете. Разглеждане 

на решение № 844-8(30)/30.03.2022 г. на Общински съвет – Варна, върнато 
със Заповед № РД – 22-7706-42/12.04.2022 г. на Областния управител на 
област с административен център Варна. 

Мотивите на областния управител сте ги видели. Към преписката не е 
приложен протокола от общественото обсъждане. Единствено и само, което 
е формално основание за връщане в действителност. Разполагате с 
протокола. Ако имате някакви становища по него. Режим на гласуване.  

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

933-10. На основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 13, ал. 4 от Закона за 
регионалното развитие и във връзка с оспорване със Заповед № РД – 22-
7706-42/12.04.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 
844-8(30)/30.03.2022 г. относно приемане на План за интегрирано развитие 
на Община Варна за програмен период 2021-2027 г., ведно с приложенията 
към него, включително протокол от обществено обсъждане, проведено на 
16.12.2021 г. от 14:00 часа, присъствено в залата на „Юнашки салон“, гр. 
Варна и онлайн в платформата Zoom, съгласно приложение към настоящото 
решение.   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Приемане на плана повторно.  
 
От залата. 
Не се разбира. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Плана, интегрирания план. Повтарям, аз Ви обясних, е върнат от 

областния управител, заради формален пропуск, не е приложен протокола 



от общественото обсъждане към преписката, която му е изпратена. Той го 
има протокола, всичко, просто не е приложен и той го връща, тъй като по 
тази причина. Уведомили сме го, че ще го преразгледаме решението, ведно 
с протокола и ще му го изпратим наново. Затова го предлагам на Вашето 
внимание. Протоколът Ви е към материалите. Имате всичко.  

Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Йорданка Проданова – „за“, Николай Капитанов – 

„въздържал се“, Мария Ангелова – „въздържал се“, Веселин Вешев – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 39; против – 0; 

въздържали се – 5; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
  



XI. 
 

По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в съставите на постоянни, временни и 

специализирани комисии към Общински съвет – Варна, както и избор  
и упълномощаване на представители на Община Варна в общите събрания 
на дружествата с акционер/съдружник Община Варна. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 

 Промени в съставите на постоянни, временни и специализирани 
комисии към Общински съвет – Варна, която допълнихме с предложение, с 
предложението на колегата Вешев, да мисля че от колегата Вешев беше за 
допълване с представители в търговски дружества, в които Община Варна 
притежава дял. Така първо, заявки има ли за…, а момент първо е за 
заместник председател на…, избор на заместник председател на Комисията 
по приватизация и следприватизационен контрол. Тук колеги Ви предлагам, 
тука трябва да изберем един от членовете. Председател е господин 
Бойновски на комисията, но по закон трябва да има и заместник-
председател, като предлагам колегата Марица Гърдева, която е член на 
комисията, да бъде избрана за заместник-председател на специалната 
комисия. Имате думата. Режим на гласуване.  
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
934-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, чл. 14 от Правилника за 
дейността на Комисия за приватизация и следприватизационен контрол при 
община Варна, чл. 16, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна и във връзка с писмо рег. № 
ОСИСД22001971ВН/15.04.2022 г. от Петко Бойновски – председател на 
Комисия за приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет 
– Варна избира за заместник председател на Комисията по приватизация 
и следприватизационен контрол - Марица Димитрова Гърдева. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли някой, който не е успял да гласува. 



За протокола: Венцислав Сивов – „за“, Йорданка Проданова – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 32; против – 0; 

въздържали се – 6; отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото заявление от Станислав Иванов, да бъде приет за член във 

Временна комисия „Правна“. Режим на гласуване.  

935-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 17, ал. 1  от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник Станислав Георгиев Иванов да бъде 
член на ВрК „Правна комисия”. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, който не са успели да гласуват? 

Общи резултати от проведеното гласуване: за – 39; против – 0; 
въздържали се – 3; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващото писмено предложение е от колегата Йорданка 

Проданова, която желае да бъде включена в състава на временна комисия 
„ОВОС“. Имате …, а всъщност директно гласуване. Там няма обсъждане. 
Режим на гласуване.  

 
936-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 17, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник Йорданка Иванова Проданова да бъде 
член на ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда”. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, който не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Николай Костадинов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 42; против – 0; 

въздържали се – 3; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, на днешното заседание трябва да изберем председатели на 

комисии „Финанси и бюджет“, „Социални дейности и жилищна политика“, 
„Туризъм, търговия и рекламна дейност“ и комисия „Правна“.  

„Финанси и бюджет“, имате думата за номинации. Госпожо 
„Гърдева“. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Предлагам колегата Станислав Иванов. Той е икономист, бил е 

председател на комисията един мандат и смятам, че ще се справи с 
ръководството на комисията. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Номинация за Станислав Иванов за председател на комисията по 

„Финанси и бюджет“, като в случай, че бъде избран трябва да вземем и 
решение да го освободим от председател на комисия „ОВОС“. Режим на 
гласуване.  

 
937-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 1, т. 1 от Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет 
– Варна освобождава като председател на временна комисия „Опазване и 
възпроизводство на околната среда” – Станислав Георгиев Иванов. 

937-11-1. 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 избира за председател на постоянна комисия „Финанси и бюджет” 
– Станислав Георгиев Иванов. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, който не са успели да гласуват? 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 37; против – 0; 

въздържали се – 6; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
„Социални дейности и жилищна политика“ - председател. Госпожо 

Гърдева.  
 
 
 
 



Марица ГЪРДЕВА 
Предлагам, колегата Милена Димова, тя последните…последната 

почти една година, води тази комисия, запозната е с материята и се справя 
изключително добре, като председателстващ комисията. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Режим на гласуване.  
 
938-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 1, т. 1 от Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет 
– Варна освобождава като председател на временна комисия „Структури 
и общинска администрация” – Милена Славова Димова. 

938-11-1. 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 избира за председател на постоянна комисия „Социални дейности 
и жилищна политика” – Милена Славова Димова. 

 
За протокола: Николай Костадинов – „за“, Николай Евтимов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 42; против – 0; 

въздържали се – 3; отсъстващи – 6, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващата комисия „Туризъм търговия и рекламна дейност“. 

Госпожо Гърдева.  
 
Марица ГЪРДЕВА 
Предлагам колегата Стоян Попов, той има необходимия опит, 

смятаме че сериозно подхожда към въпроса и ще се справи с ръководството 
на комисията. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване.  

939-11. 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 избира за председател на постоянна комисия „Туризъм, търговия и 
рекламна дейност” – Стоян Мирков Попов. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, който не са успели да гласуват? 

За протокола: Емил Бояджийски – „въздържал се“, Николай 
Костадинов – „въздържал се“, Красен Иванов – „за“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 36; против – 0; 

въздържали се – 7; отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Комисия „Правна“. Господин Иванов, заповядайте. 

Иван ИВАНОВ 
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, за председател на 

временната комисия правни въпроси предлагам колегата Христо Боев, 
общински съветник с опит и с отлични правни знания. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Най-вече адвокат. Режим на гласуване.  

940-11. 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 избира за председател на временна комисия „Правна комисия” – 
Христо Бойчев Боев. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, който не са успели да гласуват? 

За протокола: Красен Иванов – „за“, Николай Костадинов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 43; против – 0; 

въздържали се – 1; отсъстващи – 7, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И тъй като комисиите „ОВОС“ и „Структури“ се освободиха поради 

избирането на техните председатели на комисии…за председатели на 
постоянни комисии. Номинации за „ОВОС“. 

Марица ГЪРДЕВА 
За председател на комисията „ОВОС“ предлагам колегата Йорданка 

Проданова. Тя, дейността и е в тази област, запозната е с материята и ще се 
справи с работата в комисията. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване.  

941-11. 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 избира за председател на временна комисия „Опазване и 
възпроизводство на околната среда” – Йорданка Иванова Проданова. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Като към текста освобождаваме предходния председател, за да сме 

изрядни, ако не и малко буквалисти. Освобождаваме Милена Димова и 
избираме Йорданка Проданова. Станислав Иванов извинявам се да. Понеже 
следващата комисия, която ще гледаме е структури. Има ли колеги, който 
не са успели да гласуват? 

 
За протокола: Красен Иванов – „за“, Николай Костадинов – „за“, 

Светлан Златев – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 36; против – 0; 

въздържали се – 6; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Последната комисия „Структури“, където освобождаваме Милена 

Димова и номинации на нейно място. Госпожо Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
За председател на комисията по структури предлагам колегата 

Николай Малев, който има доста сериозен опит в областта на 
администрацията и смятаме, че ще се справи там. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване, колеги.  
 
942-11. 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 избира за председател на временна комисия „Структури и 
общинска администрация”– Николай Стоянов Малев. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, който не са успели да гласуват? 



Общи резултати от проведеното гласуване: за – 36; против – 0; 
въздържали се – 6; отсъстващи – 9, предложението се приема.* 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Честито на колегите. Имате думата за други заявления за промяна в 

съставите и в участието си в комисиите. Няма други заявки. Преминава ме 
към точка последна от днешния дневен ред. А именно дискусия с 
гражданите. Извинявай те. Представителите. Много се извинявам. Вече, 
може би времето си казва думата. Представители „ВиК – Варна“, Стадион 
„Варна“ и Международен Пловдивски панаир. „ВиК – Варна“, имате 
думата. Господин Атанасов. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Всяко едно или мога и трите да ги кажа. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако искате, да. То трябва по отделно да ги гласуваме.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, предлагам за 

представител във „ВиК – Варна“, господин Тодор Балабанов. Това не е в 
разрез със заеманата от него длъжност, като Председател на Общински 
съвет, така че това е моето предложение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Стадион „Варна“. Красен Иванов, след това Николай 

Капитанов. 
 
Красен ИВАНОВ 
Господин Председател, предлагам Христо Атанасов за представител 

за Стадион „Варна“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Капитанов. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Господин Председател още от лятото на миналата година мисля, че 

беше, нашият председател на групата д-р Митковски, тогава веднъж и после 
поне два пъти потвърди и аз мисля, че от негово име мога спокойно да 
номинирам Вас и от негово име за представител в Стадион „Варна“. 

 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Много Ви благодаря за оказаното доверие. Правя си отвод, тъй като 

вече съм номиниран за друго дружество и ще ми станат повече. Другото е 
по-тежко, повярвайте ми. Аз преди гласуването, си правя отвод. След 
гласуването е късно. Така третото дружество Международен Пловдивски 
панаир. Христо Атанасов имате думата, след това Николай Почеканов. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Господин Председател, уважаеми колеги, моето предложение е за 

колегата Генадий Атанасов да бъде избран, като представител. Благодаря 
Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Почеканов. Две номинации. Колега Костадинов 

и Вие ли ще номинирате Николай…Генадий Атанасов? Трета номинация 
няма да има. 

 
Николай КОСТАДИНОВ 
Господин Председател, уважаеми колеги моята номинация – Веселин 

Вешев. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Вешев е Вашата номинация. Добре. Подлагам на гласуване 

по отношение на „ВиК – Варна“ кандидатурата, номинацията си за 
представител в дружеството в общото събрание. Режем на гласуване.  

 
943-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна определя 
общинският съветник Тодор Иванов Балабанов за свой представител в 
Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – 
Варна“ ООД, ЕИК 103002253, със седалище гр. Варна и адрес на 
управление: гр. Варна, ул. „Прилеп“ № 33, да участва във всички насрочени 
през мандат 2019 – 2023 г. редовни и извънредни общи събрания на 
съдружниците в дружеството, като гласува по своя преценка с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, Общински съвет – Варна възлага на избрания 
представител да внесе писмен доклад за взетите решения на всяко едно от 
проведените редовни и извънредни общи събрания, за сведение. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Номинацията Ви за мен. Не участвам в гласуването. Има ли 

колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Светлан Златев – „за“, Антоанета Цветкова – „за“, 

Николай Костадинов – „за“, Стефан Станев – „за“, Красен Иванов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 38; против – 0; 

въздържали се – 0; отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви колеги. Стадион „Варна“, номинация за колегата 

Христо Атанасов. Режим на гласуване.  
 
944-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за местно 

самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна определя 
общинският съветник Христо Атанасов Атанасов за свой представител в 
Общото събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна“ АД, ЕИК 
103941472, със седалище гр. Варна и адрес на управление: гр. Варна, ул. 
“Цар Симеон І“ № 31, ет. 3, да участва във всички насрочени през мандат 
2019 – 2023 г. редовни и извънредни общи събрания на акционерите в 
дружеството, като гласува по своя преценка с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, Общински съвет – Варна възлага на избрания 
представител да внесе писмен доклад за взетите решения на всяко едно от 
проведените редовни и извънредни общи събрания, за сведение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 

 За протокола: Красен Иванов – „за“, Антоанета Цветкова – „за“, 
Николай Костадинов – „за“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 33; против – 0; 

въздържали се – 3; отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, следващото предложение е по отношение на „Международен 

Пловдивски панаир“. Първата номинация, първите две номинации са за 
колегата Генадий Атанасов. Подлагам на гласуване.  

 
945-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за местно 

самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна определя 
общинският съветник Генадий Христов Атанасов за свой представител в 
Общото събрание на акционерите на „МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР 
ПЛОВДИВ“ АД, ЕИК 825278766, със седалище гр. Пловдив и адрес на 
управление: гр. Пловдив, р-н Северен, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 
37, да участва във всички насрочени през мандат 2019 – 2023 г. редовни и 
извънредни общи събрания на акционерите в дружеството, като гласува по 
своя преценка с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, Общински съвет – Варна възлага на избрания 
представител да внесе писмен доклад за взетите решения на всяко едно от 
проведените редовни и извънредни общи събрания, за сведение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Генадий Атанасов не участва в гласуването. Има ли колеги, които не 

са успели да гласуват? 
 

За протокола: Николай Костадинов – „въздържал се“, Красен Иванов 
– „за“. 

 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 27; против – 0; 

въздържали се – 7; отсъстващи – 17, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Следващата номинация е за колегата Вешев. Режим на гласуване.  
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

946-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за местно 
самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна определя 
общинският съветник Веселин Миленов Вешев за свой представител в 
Общото събрание на акционерите на „МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР 



ПЛОВДИВ“ АД, ЕИК 825278766, със седалище гр. Пловдив и адрес на 
управление: гр. Пловдив, р-н Северен, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 
37, да участва във всички насрочени през мандат 2019 – 2023 г. редовни и 
извънредни общи събрания на акционерите в дружеството, като гласува по 
своя преценка с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, Общински съвет – Варна възлага на избрания 
представител да внесе писмен доклад за взетите решения на всяко едно от 
проведените редовни и извънредни общи събрания, за сведение. 

Решението не се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Николай Костадинов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 10; против – 0; 

въздържали се – 19; отсъстващи – 22, предложението не се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Приемаме номинацията на Генадий Атанасов. Остана текста на 

упълномощаване. 
Упълномощава избраните представители за участие в свиканите общи 

събрания да гласуват по своя преценка с оглед най-добрата защита правата 
и интересите на Община Варна. След всяко проведено общо събрание 
задължава избраните представители да представят отчет в Общински съвет 
– Варна, за сведение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване. И по трите дружества еднакъв текст. Има ли 

колеги, които не са успели да гласуват? 
 
За протокола: Красен Иванов – „за“, Стефан Станев – „за“, Йордан 

Павлов – „за“, Николай Костадинов – „за“. 
 
Общи резултати от проведеното гласуване: за – 35; против – 0; 

въздържали се – 3; отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И ако не пропускам нищо по тази точка колеги, преминаваме към 

последната точка от дневния ред Дискусия с гражданите. 
 

  



XII. 
 

По точка дванадесет от дневния ред: 
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма постъпили писмени заявки, предварително, преди 

заседанието…. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
От кога има писмени заявки? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много Ви моля, в края на работния ден, да не се заяждаме…ще Ви дам 

думата първо трябва да обявя дали има постъпили писмени заявки… 
 

Мария ДИМИТРОВА 
За първи път го чувам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Ама това, че Вие не сте го чували, нали, нека да избегнем 

провокациите. Заповядайте имате думата. 
 

Мария ДИМИТРОВА 
Благодаря. Дочаках. 
Господа и дами общински съветници, като избраници на гражданите, 

трябва да търсите причините за проблемите и да се опитате да ги отстраните. 
Наредбата, която приехте преди малко, противоречи на ЗУТ. Имам, както 
казах предложение от 2019 година с конкретни точки, с които е запознат 
предходният Общински съвет, но това не пречи и вие да се запознаете. 
Основните ми предложения, във връзка с решаване проблемите с 
паркирането на града, са освобождаване ползването на гаражите по 
предназначение. 2011 година е променен ЗУТ и освен това, имате програма 
за опазване на околната среда. Може ли да продължа? Това време зачита ли 
ми се? Програмата за опазване на околната среда на страница 73 е казано, 
че трябва да спрете презастрояването и трябва да залесявате. Докато вие, 
като общински съветници, не се лишите от правото да паркирате безплатно 
в „Синята зона“, няма да решите проблемите на града с презастрояването. 
 

Христо АТАНАСОВ 
Колеги, моля Ви за тишина. 
 

 



Мария ДИМИТРОВА  
Приходите, които лишавате бюджета на града ни, от тези ваши 

бездействия са: не се налагат глоби на гаражи, които са променили 
предназначението на гаражите си или не ги ползват по предназначение. 
Освен това, лишаване от гражданите на Варна, от необходимите паркоместа, 
чрез отстъпки на собственици на гаражи, продали ги или неползващи ги по 
предназначение, като това удря от паркомясто от такъв собственик по две 
хиляди и двеста лева на ден. Освен това, този проблем не го ли решите със 
спиране презастрояването, със спиране продажба на имоти, каквито и зони 
да въведете, както Ви казах тази зона противоречи на ЗУТ, защото Вие 
награждавате нарушителя на ЗУТ, с право на отстъпка в „Синята зона“. В 
бюджета Ви нямаше нищо за „Изгрев“, градът е ощетен от към 
инфраструктура. Това презастрояване, което се позволява от 
администрацията, а чрез Вас и чрез разпродажба на общински имоти, още 
повече уврежда крехката инфраструктура. Масово залесяване е необходимо. 
Тези пет милиона, които ги гласувахте, трябва поне двеста хиляди дървета 
да се залесят, а не само две хиляди и теменужки. Контрол и санкции има ли 
господа съветници, ще има и пари в бюджета, а не непрекъснато да 
гласувате нови наредби, които в тях има огромни санкционни норми, но те 
просто не се прилагат. Наредбата Ви за обществения ред, не е отменена. 
Направете си справка. Ако направите икономичен, ако задължите 
администрацията по - скоро… 
 

Христо АТАНАСОВ 
Колеги, моля Ви тишина. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
… да направи икономичен ремонт  на детските площадки, оттам ще 

спечелите, ще икономисате милиони левове. Какво е това облагородяване 
на междублокови пространства, ами Вие нарушавате ЗУТ, защото се 
разрешава, промяна на зелените площи, превръщането им в паркинги. Ако 
възстановите общинските предприятия на цяло озеленяване, но за целия 
град, а не само за морската градина и предприятие „Чистота“, ще 
икономисате също много средства. Министърът на околната сред, попита 
общинската администрация какво смята и къде да изгражда съоръжения, 
които да ползват минералната вода. Общинската администрация, не му 
отговори. Всяко Ваше решение и общинско, трябва да отговаря на чл. 6 от 
АПК, така наречената целесъобразност. Трябваше в този бюджет да се 
предвидят средства за изграждане на предприятия. Знаете, че се закри 
пристанището, преди да имаме ново. Недопустимо е да се продават… 
 

Христо АТАНАСОВ 
Колеги...моля Ви.. 



Мария ДИМИТРОВА 
…общински имоти. Костадинов много добре каза, седемдесет декара 

под моста. Защо? Не трябва да продавате тези имоти, нито да ги 
приватизирате, защото после нямате петна, където да строите училища, 
нямате петна, където да използвате минералната вода, на която е дадено 
право на управление на Общината до 2036 година. Унищожавате 
обществени обекти, преди да се изградят заместващи такива, Стадионът, 
Дом Младост. Пари откъде да се намерят?! Предлагала съм го многократно. 
Този отдел „Превенции“, той на практика го нямаше преди 30 години. 
Вместо да се захранва тази администрация с тези пари, много добре тези 
пари щяха да влязат в клубовете – спортните, с тях щеше да се направи нова 
сграда на детския комплекс и да се изгради нов Дом Младост с басейни. 
Имате един отдел „УСКОР“, със сто души. Тези хора, единствената им 
свястна задача и нормална, която те не изпълняват, беше да пазят от коли 
морската градина, под предлог, че сега нямало действаща наредба, но такава 
има за обществения ред. Още повече, че изрично Върховният 
административен съд е подчертал, че остава да действа чл. 31 т. 4 от 
Наредбата. Започва сезонът, господа и дами общински съветници. Вашите, 
нашите деца и внуци, ще тръгнат да играят по тези алеи. Защо трябва още 
някое дете да стане курбан, за да ни държи топло и влажно още шест 
месеца… 
 

Христо АТАНАСОВ 
Моля Ви, без такива намеци. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Умолявам Ви, когато правите обществени обсъждания, слушайте 

гражданите. Единственият гражданин, който ходи на Вашите обществени 
обсъждания, съм аз. 
 

Христо АТАНАСОВ 
И ние сме граждани и също ходим. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Може ли да не ме прекъсвате. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Може, обаче Ви прекъсвам, защото Ви изтече преди двадесет секунди 

времето и въпреки това Ви оставям, да довършите. 
 

Мария ДИМИТРОВА 
Господин Председател, единственият гражданин, който е присъствал 

на всички обществени обсъждания за бюджет, на Програмата за 



интегрирано развитие на Общината и който е внесъл предложение по 
Наредбата за организация на движението на Община Варна, съм аз. Но 
питам, къде са протоколите от тези обществени обсъждания? Защо те не са 
вече публикувани? Не случайно Ви се върна това решение от Областния 
управител, защото няма протокол. Къде са протоколите от обществените 
обсъждания? Другият ми въпрос е, защо имате такава практика…. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Времето Ви изтече. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
… вече протоколите на комисиите, да не са подробни? В тях не пише, 

че са участвали граждани. Не пише, че са се изказали. Не пише, че са дали 
предложения. Освен това, предложенията на гражданите, не се подлагат на 
гласуване, независимо дали са в комисията подадени, в момента или са 
подадени месеци или години наред и са в срока за подаване. Нито едно от 
моите предложения… 
 

Христо АТАНАСОВ 
Така. Благодаря. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
… нито по бюджета, нито по Програмата за интегрирано развитие на 

общината не е влязло… 
 

Христо АТАНАСОВ 
...дадох Ви… 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…нито по бюджета, нито в програмата. Защо господин председател? 
 
Христо АТАНАСОВ 
..така…сега...първо моля.. тембъра. Значи като се приберете вкъщи 

може да крещите колкото си искате. Тук искам уважение. Други 
желаещи?...Заповядайте, само да се представите. 
 

Марин УРУМОВ 
Марин Урумов – за Протокола. Председател на инициативен комитет 

в село Константиново съм. Предполагам, че...всъщност не останаха хора, с 
които можем да водим дискусия… имам предвид от общината, общински 
служители. Благодаря, че бе прието да бъдат отпуснати пари за 
актуализация за изграждане на пречиствателна станция в село 
Константиново…проектът да.. Проблемът действително, не е свързан само 



със село Константиново. Набързичко само ще Ви запозная. В 
Константиново централните части са с много плитки подпочвени води, в 
следствие на което няма много от хората, десетки нямат изградени помийни 
ями. Нощно време се изхвърлят фекалните води в дерето и тези води стигат 
до Варненското езеро и горе – долу възниква подобен проблем на този, за 
който в момента господин Портних е подсъдим. Та проблемът нашият, е 
много сериозен наистина с канализацията. Той е колкото проблем на село 
Константиново, толкова и в голяма степен и на град Варна. Пак казвам, 
благодаря, че бе актуализиран този проект след четиринадесет години 
чакане от наша страна. Исках да попитам господин Портних и тук господин 
Христо Иванов, които бяха, но много грозно впечатление направи нали, че 
точно на точката за обсъждане, те не присъстват. 

 
          От залата. 

/н.р./ 
 
Христо АТАНАСОВ 
Без коментар, моля Ви. 

 
Марин УРУМОВ 
Всички сме уморени и ние сме от сутринта тук, но останахме. Така, 

това е друга тема… Исках да ги попитам по – конкретно това, което се 
направи бе започнато да се прави за дерето на селото след наводнението 
2016 година, бе започнато и спряно на етап едни петдесет метра бяха 
направени от него, най – много. Ще има ли продължение на това дере да 
бъде укрепено, да бъде направено или всичко остава на този етап, който 
беше нали след Слава Богу, за разлика от Аспарухово, нямахме смъртни 
случаи, но на кантар бяха нещата, някои жени ги спасиха от оградите и може 
би, защото в момента не е актуален проблемът, нямаме наводнения и всичко 
бе зарязано на този етап 2019 година и нищо повече не е пипнато. 
Конкретният ми въпрос е ще бъдат ли намерени пари за дерето, ще бъде ли 
продължено и съответно, кога ще започне изграждането на тази 
канализация, както казах това не е само наш проблем, а е отдавна проблем 
и на Варна, но той се игнорира? 
 

Христо АТАНАСОВ 
Да. Благодаря Ви. По отношение на въпроса с дерето, аз Ви предлагам, 

входирайте в БКД писмо, мисля че имаше, но не си спомням дали е точно 
по този въпрос. 

 
          От залата. 

/н.р./ 
 



Христо АТАНАСОВ 
Не, не аз затова казвам спомням си, но не знам дали е за дерето. Моля 

Ви, входирайте го, ще го разгледам там и ще го изпратя за становище, за да 
имате отговор. Благодаря. Други изказвания? Не виждам. Благодаря Ви 
колеги, желая Ви хубава вечер и Весели празници с тези, с които няма да се 
видим. 

 
* ОБЩИТЕ РЕЗУЛТАТИ отразяват крайния резултат получен от 

поименното явно гласуване и поименното електронно гласуване, отчетено 
от информационна система на Общински съвет – Варна – VarCo и 
гласовете на общински съветници извън система. Списъците от 
информационната система на Общински съвет – Варна – VarCo са 
неразделна част от настоящия протокол. 
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