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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 25 

от заседание, проведено на 20.04.2022 г. 
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 

 
 

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. 
 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 25 

от заседание, проведено на 20.04.2022 г. 
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“ 

 
 



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. 
 

 
 
 
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”. 

 
 
 

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. 
 

 
 
 
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. 
 
 
 
 

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. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 25 

от заседание, проведено на 20.04.2022 г. 
по точка  трета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол относно: 

(1) – приемане на „Годишен план за приватизация за 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 

     
 

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. 

 
 

   
 

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).” 
 

 
 
 
 

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! 
 
 
 
 



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. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 25 

от заседание, проведено на 20.04.2022 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
 

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

(1) – приемане бюджета на Община Варна за 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 
     
  
 



 
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.                    
 

        
 

  
-  дейност 239 „Др. дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. №5а/        
    
-  дейност 898 „Други дейности по икономиката“ /Пр. №6/      
 
 - Общински предприятия и дейности със съответните стойности 

 
1 636 647  

 

    11 414 592 
 
 



/Пр.№ 6а/         
 

 

 - 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 
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/   
  

    35 327 258      
               
           
                

    1 623 116 
  
       

530 056   
  
     
 

 
 38 814 739 

  
 
     
 
    
 
  

 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. 

 
 
 



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. 

 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
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. 

 
 
 



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. 

 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 



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.“ 
 

 
 
 
 

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.: 146 060 209 146 060 209 



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

 
86 191 255 
59 868 954 

 
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/.  
 



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.   

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 25 

от заседание, проведено на 20.04.2022 г. 
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“ 
     
  
 

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. 
 
 
 
 

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. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 25 

от заседание, проведено на 20.04.2022 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: 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. 

 

Докл.: Щериана Иванова – Председател на ПК „АГ“ 
 

     
 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. 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
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. 

 
 
 
 
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. 

 
 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 25 

от заседание, проведено на 20.04.2022 г. 
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” 

 

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. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 25 

от заседание, проведено на 20.04.2022 г. 
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. 
 

 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



 
Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 25 

от заседание, проведено на 20.04.2022 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Избор на комисия за изготвяне на предложенията за 60 
съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Варна. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 

 

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;   

https://varnacouncil.bg/


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.  

 
 

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



 
Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 25 

от заседание, проведено на 20.04.2022 г. 
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 

 

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.   

 
 

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



 
Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 25 

от заседание, проведено на 20.04.2022 г. 
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 

        
 

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. 

 
 
 
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”. 



 
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”. 

 
 
 
 
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. 

 
 
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. 

 
 
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. 

 



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. 

 
 
 
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. 

 
 
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. 

 
 
 
 
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. 

 



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. 

 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 25 

от заседание, проведено на 20.04.2022 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

 
ОТНОСНО:  Дискусия с гражданите. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

       
 
 
 

 Общински съвет – Варна няма решения. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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