
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 
№ 29 

от заседание, проведено на 08.11.2022 г. 
по точка първа от дневния ред 

 
 

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

(1) – вземане на решение за увеличаване на трудовите 
възнаграждения на администрацията на Община Варна, съгласно 
Постановление на Министерски съвет № 229/29.07.2022 г. 

(2) – актуализация на Икономическата рамка за 2022 г. по договор за 
обществен превоз на пътници с рег. № РД13024368ВН/23.10.2013 г. 

(3) – приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от 
Европейския съюз на община Варна за 2021 г. 

(4) – даване на съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг 
съгласно чл. 17 от Закона за общинския дълг. 

(5) – даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг 
съгласно чл. 17 от Закона за общинския дълг. 

(6) – даване на съгласие за допълнително финансиране на обект: 
„Реконструкция и модернизация на Зоопарк – Варна, етап втори, подобект 
„Местообитания вълци и средно-големи котки“. 

(7) – даване на съгласие за извършване на компенсирана промяна на 
обекти от Разчета за капиталовите разходи по функции и източници за 
финансиране на Община Варна за 2022 г., в частта на функция 
„Здравеопазване“. 

(8) – вземане на решение за разходване на остатъка от 
неизразходваните средства, отпуснати на Община Варна по Постановление 
на Министерски съвет № 326/12.10.2021 г.  

(9) – актуализиране на разпределението на средствата от преходния 
остатък от 2021 г. по бюджета на Община Варна.   

(10) – преразпределение на средства от целева субсидия за 
капиталови разходи и разпределение на допълнителен трансфер по 
бюджета на община Варна за 2022 г., съгласно Постановление на 
Министерски съвет № 229/29.07.2022 г.   

(11) – определяне на дивидент за 2022 г. (дължим от печалбите за 
2020 г. и 2021 г.)  на търговските и акционерните дружества със 100% 
общинско участие в капитала. 



(12) – даване на съгласие за формирането на самостоятелни и слети 
паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната 
2022/2023 г. 

(13) – изменение на Приложение № 21 „Списък на длъжностите и на 
лицата, които имат право на транспортни разходи“ от бюджета на община 
Варна за 2022 г. в частта на дирекция „Социални дейности“ при Община 
Варна. 

(14) – даване на съгласие за подаване проектно предложение от 
Община Варна по процедура „Укрепване на общинския капацитет“, 
Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“, Програма 
“Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.  

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

(16) – одобряване на проект на споразумение с Областно пътно 
управление – Варна за съвместно финансиране на поддържането на 
републиканските пътища в чертите на град Варна и даване на съгласие за 
подписването му. 

(17) – изменение на решение № 563-3(№17)/15.06.2021 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(18) –  вземане на решение за осигуряване на целева субсидия за 
ремонт на отделение „Детска хирургия“ към МБАЛ „Света Анна – Варна“ 
АД. 

(19) – вземане на решение за отпускане на средства на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД 

(20) – вземане на решение за осигуряване на отопление за нуждите 
на Театрално-музикален продуцентски център – Варна и Държавен куклен 
театър – Варна. 

(21) –  опрощаване на държавни вземания.   
(22) – вземане на решение за дейността на „Специализирана болница 

за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, 
във връзка с доклад на работна група, избрана с Решение № 1011-
3(28)/10.08.2022 г. на Общински съвет – Варна. 

 
Докл.: Станислав Иванов – Председател ПК „ФБ“ 

 
 
 
 
 
 



 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1030-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6, чл. 52, ал. 1 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 и чл. 125 
от Закона за публичните финанси, чл. 29 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 Постановление на Министерски съвет № 
229/29.07.2022 г. и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД22022740ВН/21.10.2022 г., Общински съвет – Варна: 

1. Приема увеличение на средствата за трудовите възнаграждения в 
дейност 122 „Общинска администрация“ на служителите в Община Варна, 
райони и кметства, считано от 01.07.2022 г., съгласно Приложение № 1. 

- в държавно делегирана дейност 122 „Общинска администрация“, 
като средствата са получени от Централния бюджет на основание 
Постановление на Министерски съвет 229/29.07.2022 г. и са общо в размер 
на 1 233 250 лв. 

- в дейност 122 – дофинансиране на държавно делегираната дейност 
за Община Варна, райони и кметства, в размер на 452 172 лв., като 
компенсирана промяна от местна дейност 910 „Разходи за лихви“, §22-24 
„Разходи за лихви по други заеми от страната“. 

2. Във връзка с изпълнението на чл. 1, ал. 6 от Постановление на 
Министерски съвет № 229/29.07.2022 г. – „кметовете на общините 
определят еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни 
заплати на служителите в общинската администрация“, Общински съвет – 
Варна решава еднократно да бъдат увеличени трудовите възнаграждения в 
дейност 122 „Общинска администрация“ – дофинансиране на държавната 
дейност, на служителите в Община Варна, райони и кметства, считано от 
01.07.2022 г.   

3. Приема увеличение на средствата за трудовите възнаграждения на 
служителите по съответните дейности, финансирани с местни средства по 
бюджета на Община Варна за 2022 г., считано от 01.07.2022 г., като 
компенсирана промяна в рамките на гласуваните средства по бюджета за 
2022 г. по съответните функции, дейности и разпоредители, съгласно 
Приложение № 2. 

Необходимите средства, общо в размер на 473 159 лв., да бъдат 
осигурени от: 

- местна дейност 910 „Разходи за лихви“, §22-24 „Разходи за лихви 
по други заеми от страната“ – 240 362 лв.; 

- за Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за 
регулиране на уличното движение“ средствата в размер на 179 400 лв. да 
бъдат осигурени за сметка на §10-20 „Издръжка- външни услуги“ от 



бюджета на Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система 
за регулиране на уличното движение“. 

- за местна дейност 623 „Чистота" необходимите средства в размер 
на 53 397 лв. да бъдат осигурени чрез вътрешно разпределение между 
Община Варна, райони и кметства и Общинско предприятие “Управление 
на проекти и озеленяване“ в рамките на гласуваните по бюджета за 2022 г. 
средства за трудови възнаграждения в тази дейност. 

4. Приема увеличение на средствата за трудови възнаграждения на 
служителите от държавни дейности 431 „Детски ясли, детски кухни и 
яслени групи в детски градини”, разпоредител с бюджет Общинско 
предприятие „Комплекс за детско хранене“ и държавна дейност 469 
„Други дейности по здравеопазване“ – „Общински съвети по наркотичните 
вещества и превантивни информационни центрове“, считано от 01.07.2022 
г., като компенсирана промяна в рамките на гласуваните средства по 
бюджета за трудови възнаграждения за 2022 г., съгласно Приложение № 2.  

Необходимите средства да бъдат осигурени, както следва: 
- за държавна дейност 431 “Детски ясли, детски кухни и яслени 

групи в детски градини”, разпоредител с бюджет – Общинско предприятие 
„Комплекс за детско хранене“, необходимите средства в размер на 90 000 
лв., да бъдат осигурени от преходния остатък от 2021 г. за 2022 г. по 
бюджета на функция „Здравеопазване“ от дейност 437 „Здравен кабинет в 
детски градини и училища“; 

- държавна дейност 469 „Други дейности по здравеопазване“ – 
„Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни 
информационни центрове“, необходимите средства да бъдат осигурени в 
рамките на средствата по бюджета за трудови възнаграждения за 2022 г. в 
тази държавна дейност. 

5. Решава да бъдат увеличени еднократно трудовите възнаграждения 
на служителите в местни дейности, общински предприятия и държавните 
дейности 431 Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“ и 469 
„Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни 
информационни центрове“, считано от 01.07.2022 г. 

6. Приема актуализирано Приложение № 18 „Разчет за численост и 
фонд работна заплата“ по бюджета на Община Варна за 2022 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

Промените да се отразят по Бюджета на Община Варна за 2022 г. и 
по съответните приложения по бюджета. 

Приложения:   
- Приложение № 1 „Разчет за допълнителни средства за увеличение 

на трудовите възнаграждения на дейност 122 „Общинска администрация“, 
считано от 01.07.2022 г.“ 

- Приложение № 2 „Разчет за допълнителни средства за увеличение 
на трудовите възнаграждения на работещите в местни дейности и 
общински предприятия, считано от 01.07.2022 г. 



- Актуализирано Приложение № 18 „Разчет за численост и фонд 
работна заплата“ по бюджета на Община Варна за 2022 г., съгласно 
приложение към настоящото решение.  

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

 
 
 
 
1031-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложения от 
Кмета на община Варна с рег. № РД13024368ВН-040ВН/21.10.2022 г. и от 
на инж. Николай Антонов – Изпълнителен директор на „Градски 
транспорт“ ЕАД с рег. № РД22018494ВН-001ВН/27.09.2022 г., Общински 
съвет – Варна утвърждава „Актуализирана икономическа рамка за 2022 
г.“, съгласно Приложение № 1 и одобрява възнаграждение на километър 
пробег в размер на 1.3924 лв./км без ДДС или общо 13 924 000 лв. 
(тринадесет милиона деветстотин двадесет и четири хиляди лева) без ДДС 
за 2022 г.  

Средствата за възнаграждението по актуализираната икономическа 
рамка за 2022 г., в размер на 16 709 000 лв. (шестнадесет милиона 
седемстотин и девет хиляди) 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“. 

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. 

 
 
 
1032-1. 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. № 
РД22016139ВН/25.07.2022 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет на приходите и разходите по бюджета на община 
Варна към 31.12.2021 г. /Пр. № 1, Пр. № 2, Пр. № 3/, както следва:  
 



  
 

Уточнен план 
 31.12.2021 г. 

Отчет 
31.12.2021 г. 

  
I. ПРИХОДИ  -  ВСИЧКО /Пр.1/, в т.ч.: 

                 

 
440 758 712 

/в лв./ 
 396 686 888 

 
1. Приходи за Делегирани държавни дейности:             248 061 867 

 
227 491 417 

 
 Неданъчни приходи, в т.ч.: 

- Приходи и доходи от собственост 
- Глоби, санкции и наказателни лихви 
- Други приходи 
- Внесен ДДС /-/ 
- Помощи и дарения от страната 

 

1 586 179 
139 665 

1 752 
1 328 842 

-4 945 
120 865 

 
 

1 586 179 
139 665 

1 752 
1 328 842 

-4 945 
120 865 

 
 

 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.: 

215 830 555 
 

199 482 086 

5 876 905 

10 798 232 

/-326 668/ 

 
13 901 124 

    
   16 744 009 

   
 

215 830 555 
 

199 482 086 

5 876 905 

10 798 232 

/-326 668/ 

 
13 901 124 

    
  /-3 826 441/ 

 
 

 - остатък в лв. по сметки от предходния период (+) 
- наличност в лева по сметки в края на периода (-)            
 

  16 744 009 
                   0 
 

16 744 009 
 /-20 572 203/ 

 
2. Приходи за Местни дейности: 192 696 845 

 
169 195 471 

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

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

177 795 742 
 

103 774 344 
74 021 398 

177 795 742 
 

103 774 344 
74 021 398 

    Постъпления от продажба на нефинансови активи по §40 758 830 758 830 
   
Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:                                                        4 820 270 4 820 270 

 
 

- обща изравнителна субсидия за местни дейности от 
Централния бюджет за общини (по §31-12) 

 
      - целева субсидия от Централния бюджет за  

 
           259 700 

 

 
           259 700 

 



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 между 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 (+)       

3 002 900 
 

1 557 670 
 

/- 9 613 325/
  

   / -6 240 725/ 
 

/-3 395 731/ 
 

23 131 
 

 /- 655 720/ 
 
 

/-3 111 848/ 
 

    2 446 128 

 3 002 900 
 

       1 557 670 
 

/-9 613 325/          
  

   / -6 240 725/ 
 

/-3 395 731/ 
 

23 131  
 

       /-665 720/ 
 
 

/-3 111 848/ 
 

        2 446 128 
 
 

 
 
Финансиране на дефицита/излишъка, в т.ч.:                              20 359 878 -3 141 496 

- наличност в лева по сметки в края на периода (-)                                          0 -23 501 374 

 
 

II. РАЗХОДИ  /Пр. №2, Пр. №3/                                         Уточнен план         
Отчет 

                                                                                             31.12.2021 г.    31.12.2021 г. 

Разходи за държавни дейности                                             248 061 867          227 491 417 

Разходи за местни дейности                                                 179 935 769          156 498 675 
 
Разходи за дофинансиране на държ. дейности                       12 761 076             12 696 796 

 
Всичко разходи                                                                    440 758 712       396 686 888 
 
 Разходи по  функции:         

 
 Уточнен план 
 31.12.2021 г. 

Отчет 
31.12.2021 г. 

       
 
 

/в лв./ 

 Общи държавни служби                              30 343 508 30 225 046 

 Отбрана и сигурност 9 541 455 5 668 054 

 Образование 182 530 452 171 960 363 

 Здравеопазване 26 093 572 20 570 522 

 Социално осигуряване, подпомагане и грижи                        34 323 340       31 195 019 

 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 
среда 

87 028 301 72 893 058 

 Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело          20 788 747 
 

18 711 612 

 Икономически дейности и услуги 48 233 964 43 587 841 

 Разходи некласифицирани в други функции        1 875 373 1 875 373 

 ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА 2021 г.:                                  440 758 712 396 686 888 



 
1032-1-1. 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. № 
РД22016139ВН/25.07.2022 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 31.12.2021 г., (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. №12а, Пр. №12г, Пр. №17). 

 
1032-1-2. 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. № 
РД22016139ВН/25.07.2022 г., Общински съвет - Варна приема преходен 
остатък към 31.12.2021 г. /Пр. №11/, в това число целева субсидия за 
капиталови разходи, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2020 г. /Пр. №4/. 

 
1032-1-3. 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. № 
РД22016139ВН/25.07.2022 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет към 31.12.2021 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: 

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 – 404 854 лв., отчет – 287 783 лв. и преходен 
остатък в размер на 117 071 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 – 111 000 
лв., отчет – 109 950 лв. /Пр. №2/ и преходен остатък в размер на 1 050 лв. 

1.1.2. Инвитро процедури - по бюджета на местна дейност 469 
„Други дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 293 854 
лв., отчет – 177 833 лв. /Пр. №2/ и преходен остатък в размер на 116 021 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 – 
94 600 лв. и отчет – 94 600 лв. /Пр. №2 и Пр. №8 „Социална програма на 
Община Варна за 2021 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 – 88 600 лв. и отчет – 88 600 лв. /Пр. 
№2 и Пр. №8 „Социална програма на Община Варна за 2021 г.“/. 

1.2.2. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на 
местна дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”:  
уточнен годишен план – 6 000 лв. и отчет –  6 000 лв. /Пр. №2, Пр. №8 
„Социална програма на Община Варна за 2021 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 – 15 
355 лв.  и отчет – 15 355 лв. /Пр. №2, Пр. №8  „Социална програма на 
Община Варна за 2021 г.“/.                
 

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 – 7 104 506 лв.,  отчет – 6 744 506 лв. и преходен 
остатък в размер на 360 000 лв. /Пр. №2, Пр. №9/.  

 
1.5. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 
1.5.1. рампа за инвалиди по националната програма за достъпна 

жилищна среда и лична мобилност по бюджета на местна дейност 619 
„Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 
регионалното развитие”: уточнен годишен план 600 лв., отчет – 600 лв. 
/Пр. №2/. 

                           
2. Отчет на разходите по план сметка „Чистота” за 2021 г.: 

уточнен годишен план към 31.12.2021 г. –  43 369 617 лв., отчет – 32 805 



220 лв. и преходен остатък към 31.12.2021 г. в размер на 10 564 397  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 2021 г. /Пр. №16/. 
 
5. Целева субсидия за капиталови разходи,  
5.1. съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2021 г.: уточнен годишен план на разходите в размер на 3 002 
900 лв., отчет – 1 782 557 лв. и преходен остатък в размер на 1 220 343 лв. 
/Пр. № 4 „Уточнен план и отчет към 31.12.2021 г. на капиталови разходи, 
финансирани от целева капиталова субсидия“/. 

5.2. съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2020 г.: уточнен план на разходите - 1 724 373 лв., отчет – 1 
700 060 лв. и преходен остатък 24 313 лв. за обекти, финансирани с 
преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2020 г./Пр. 
№ 4 „Уточнен план и отчет към 31.12.2021 г. на обекти, финансирани с 
преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2020 г./. 

 
6. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани с 

приходи от приватизационни сделки за 2021 г.: уточнен годишен план на 
приходите / от преходен остатък от 2020 г./ – 225 279 лв. и отчет на 
приходите – 225 279 лв.; уточнен годишен план на разходите – 225 279 лв., 
отчет на разходите – 225 279 лв.; преходен остатък към 31.12.2021 г. в 
размер на 0 лв. /Пр. №13/. 
 

1032-1-4. 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. № 
РД22016139ВН/25.07.2022 г., Общински съвет - Варна приема уточнен 
годишен план и отчет на разходи за 2021 г. по определени дейности и 
приложения по бюджета на община Варна:  

- разходи за дейност 122 „Общинска администрация“ - уточнен 
годишен план – 24 558 705 лв. и отчет – 24 498 325 лв. /Пр. №5/; 

- разходи за дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ 
- уточнен годишен план – 1 834 253 лв. и отчет – 1 381 103 лв.  /Пр. №5а/; 



- разходи за дейност 562 „Асистенти за лична помощ“ - уточнен 
годишен план – 10 342 678 лв. и отчет – 10 339 245 лв. /Пр. №5б/;  

- разходи за дейност 622 „Озеленяване" без разходите на ОП „УПО“ - 
уточнен годишен план – 3 607 371 лв. и отчет – 3 572 371 лв. /Пр. №5в/; 

- разходи за дейност 623 „Чистота“ без разходите на ОП „УПО“ - 
уточнен годишен план в размер на 31 668 564 лв. и отчет – 24 437 466 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 22 681 646 лв. и отчет – 
20 602 266 лв. /Пр. №5в/; 

- разходи за дейност 759 „Други дейности по културата“ - уточнен 
годишен план - 23 370 лв. и отчет – 23 370 лв. /Пр. №5в/; 

- разходи за дейност 898 „Други дейности по икономика“ - уточнен 
годишен план – 8 622 024 лв. и отчет – 8 343 456 лв. /Пр. №6/;  

- разходи за общинските предприятия /Пр. №6а/;  
- разходи за ФРЗ и численост на персонала /Пр. №18/. 
 
1032-1-5. 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 предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД22016139ВН/25.07.2022 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет към 31.12.2021 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 – 27 880 лв. и отчет – 27 
880 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 2021 г.“: уточнен годишен план – 141 365 лв. и отчет – 141 365 
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 – 91 344 лв. и 
отчет – 91 344 лв.   

 
3. функция Образование: 
3.1. Общинска програма „Младежки дейности 2021 г.”: уточнен 

годишен план –  586 913 лв. и отчет – 586 913 лв. по бюджета на местна 



дейност 369 „Други дейности за младежта“, в т.ч. по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен 
план – 18 203 лв. и отчет – 18 203 лв.; по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план 
– 291 632  лв. и отчет – 291 632 лв.; по §42 „Текущи трансфери, 
обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен план – 306 лв. и 
отчет – 306 лв. 

3.2.Общинска „Програма за квалификация и насърчаване на 
педагогическите специалисти в Община Варна през 2021 г.“: уточнен 
годишен план – 65 959 лв. и отчет – 65 959 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 2021 г.“: 
уточнен годишен план – 30 093 лв. и отчет – 30 093 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.; по §42 
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен 
годишен план – 1 704 лв. и отчет – 1 704 лв. 

3.4. „Програма на Община Варна за мерките за насърчаване на 
творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2021 г. в 
Община Варна“: уточнен годишен план – 39 840 лв. и отчет – 39 840 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 – 2 000 лв. и отчет – 2 000 лв. и 
по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: 
уточнен годишен план – 940 лв. и отчет – 940 лв. 

 
4.  функция Здравеопазване: 
4.1. Общинска програма „Хипотерапия и рехабилитация на деца с 

увреждания и проблеми в развитието“: 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“; 

4.2. Общинска програма „Скрининг на заболявания на белия дроб“: 
уточнен годишен план – 16 820 лв. и отчет – 16 820 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 „Комплексно пост - Ковид проследяване“: 
уточнен годишен план – 10 000 лв. и отчет – 10 000 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 „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“; 

4.5. Общинска програма „Скрининг на очни заболявания“: 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“; 

4.6. Общинска програма „Профилактика за рака на гърдата“: 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“; 

4.7. Общинска програма „Скрининг на заболявания на щитовидната 
жлеза“: уточнен годишен план – 19 980 лв. и отчет – 19 980 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 „Информационно-консултативен 
ваксинационен мобилен кабинет“: уточнен годишен план – 15 119 лв. и 
отчет – 15 119 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 „Грижа за деца с диабет и редки 
заболявания“: уточнен годишен план – 9 600 лв. и отчет – 9 600 лв. - по 
бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по 
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“; 

4.10. Общинска програма „Зеленият двор на Варна“: уточнен 
годишен план – 

20 000 лв. и отчет – 20 000 лв. по §61-02 „Предоставени трансфери“ 
(-); 

4.11. Целева субсидия за изпълнение на дейности извън обхвата на 
задължителното здравно осигуряване, които не подлежат на финансиране 
от НЗОК, от Министерство на здравеопазването и др., уточнен годишен 
план – 150 000 лв. и отчет – 150 000 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 програма „Социална програма на Община Варна 

2021“ за местни дейности: уточнен годишен план – 3 984 716 лв. и отчет – 
3 984 716 лв., в т.ч.: 



- за местната дейност 589 „Други служби и дейности по социалното 
осигуряване” - уточнен годишен план – 2 823 116 лв., отчет 2 823 116 лв., в 
т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“: уточнен план – 40 273 лв. и отчет – 40 273 лв. и по §42 
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен 
годишен план – 94 600 лв. и отчет – 94 600 лв. 

- за местна дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“ – 
уточнен годишен план – 1 161 600 лв. и отчет – 1 161 600 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 – 48 979 лв. и отчет – 48 979 лв. /Пр. №2, Пр. №5в/. 

 
7. функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 
7.1. Общинска програмa „Спорт”: уточнен годишен план – 1 686 662 

лв. и отчет – 1 686 662 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 
– 1 394 595 лв. и отчет – 1 394 595 лв.  

 7.2. Общинска програма за „Международни и местни културни 
прояви за 2021 г.“: уточнен годишен план – 2 461 469 лв. и отчет – 
2 446 589 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“, местна дейност 739 "Музеи и художествени галерии с 
регионален характер",  както следва: 

- по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“ 
по бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по културата“: 
уточнен годишен план – 45 803 лв. и отчет – 45 803 лв. 

- по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“ по бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по 
културата“: уточнен годишен план – 419 983 лв. и отчет 405 103 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 – 496 778 лв. и отчет – 496 778 лв.     

*на дофинансиране на държавна дейност 738 „Читалища“ по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 



цел“: уточнен годишен план – 64 000 лв. и отчет – 64 000 лв. по общинска 
програма за устойчиво творческо развитие на фолклорен ансамбъл „Варна- 
НЧ „Христо Ботев 1928“ за 2021 г.  

 
8. функция Икономически дейности и услуги: 
8.1. Общинска програма „Спортно туристическа дейност“: уточнен 

годишен план – 17 000 лв. и отчет – 17 000 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 2021 г.: 

- уточнен годишен план на приходите – 2 855 642 лв., отчет на 
приходите за 2021 г. – 2 855 642 лв.  

- уточнен годишен план на разходите – 2 855 642 и отчет на 
разходите – 2 827 634 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 – 65 000 лв. и 
отчет – 58 992 лв., преходен остатък – 6 008 лв. 

 
1032-1-6. 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. № РД22016139ВН/25.07.2022 г., Общински съвет – 
Варна приема отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на 
лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг към 31.12.2021 г. /Пр. №15/. 

 
1032-1-7. 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. № 
РД22016139ВН/25.07.2022 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
план и отчет за сметките за средства от Европейския съюз към 
31.12.2021 г. /Пр. №17/. 

 
1032-1-8. 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. № 
РД22016139ВН/25.07.2022 г., Общински съвет – Варна приема отчет за 
2021 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 
ЗДБРБ за 2021 г. /Пр. №19/. 

 
1032-1-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.140 от Закона за 
публичните финанси и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД22016139ВН/25.07.2022 г., Общински съвет – Варна приема за сведение 
Одитен доклад на Сметната палата за заверка на Годишния финансов 
отчет на Община  Варна за 2021 г. /Пр. №20/. 

 
 
 
 

 
1033-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 5, ал. 1, т. 5, 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 във връзка със свое 
решение № 802-1(№23)/01.03.2022 г. и по предложение от Кмета на 
община Варна с рег. № РД22022935ВН/25.10.2022 г., Общински съвет – 
Варна реши: 

1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” 
ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел 
финансиране/рефинансиране на собственото участие на община Варна за 
осигуряване на плащането на възстановим данък добавена стойност по 
проект: „Екологично чист транспорт за Варна” по административен 
договор №BG16M1OP002-5.004-0008-C001, финансиран от 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“, платимо от „Градски транспорт“ ЕАД – партньор по 
проекта, при следните основни параметри: 

- Максимален размер на дълга – до 7 884 463 лв. (седем милиона 
осемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин и шестдесет и три 
лева) 

· Валута на дълга – лева; 



· Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински 
заем. 

· Условия за погасяване: 
- Срок на погасяване – до 12 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 възстановен ДДС 
по проекта и/или 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 по т. 1. 

3. Възлага на Кмета на Община Варна да усвои по договора  за 
кредит от т. 2 необходимите средства и да ги предостави заемообразно на 
„Градски транспорт“ ЕАД за плащане на възстановимото ДДС по проекта. 

4. Възлага на изпълнителния директор на „Градски транспорт“ ЕАД 
в 5 дневен срок от възстановяването на средствата от НАП да възстанови 
на Община Варна заемообразно предоставените средства. При 
невъзстановяване на цялата дължима сума в горепосочения срок, „Градски 
транспорт“ ЕАД дължи на Община Варна законна лихва за забава на 
плащане върху размера на просроченото парично задължение, като 
Общински съвет–Варна дава съгласие Община Варна с едностранно 
волеизявление да прихване просроченото парично задължение от бъдещи 
вземания на „Градски транспорт“ ЕАД.  

5. 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.  
 
 



1034-1. 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. № РД22023491ВН/31.10.2022 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен дълг за 
финансиране на проектите: 

- „Реконструкция на бул. „Атанас Москов” в участъка от 
кръстовище с път I-2 до ул. „Кольо Фичето”, гр. Варна”; 

-„Реконструкция на бул. „Девня” от бул. „Атанас Москов” до бул. 
„Република”, гр. Варна“; 

 -„Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. 
Варненчик”, ІI-ри микрорайон, източна част, включително ул. „Петър 
Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“, гр. Варна“, I етап: Благоустрояване 
на пространството, заключено между бул. „Трети март“, ул. „Асен 
Разцветников“, улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 
764, 763 до о.т. 762 и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“,  чрез банков заем със 
следните параметри:  

• Максимален размер на заема – до 29 395 000 лв. (двадесет и 
девет милиона триста деветдесет и пет хиляди 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. 

 
 
 
 
 
1035-1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал. 3 от Закона за 
публичните финанси и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД22021627ВН-001ВН/21.10.2022 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 188 493 лв. за 
допълнително финансиране на обект: „Реконструкция и модернизация 
на Зоопарк-Варна, етап втори, подобект „Местообитания вълци и 
средно-големи котки““ по § 51„Основен ремонт“, дейност 746 
„Зоопаркове“, с обща стойност за 2022 г. в размер на 949 484 лв., от които 
760 991 лв. финансиране от банков заем за проектиране, комплексен 
доклад за оценка на съответствието на проекта и изпълнение на 
строително-монтажни работи и 188 493 лв. от бюджета на община Варна за 
доплащане на строително-монтажни работи, строителен и авторски надзор. 

Необходимите средства в размер на 188 493 лв. да се осигурят от 
бюджета на Община Варна за 2022 г., като компенсирана промяна в 
намаление на параграф 51 „Основен ремонт“, дейност 311 „Детски 
градини“ за сметка на обект: ДГ 17 „Д-р Петър Берон“ (промяна на 
предназначение на сграда на бившия Дом за деца лишени от родителска 
грижа „Другарче“ в детска градина с местонахождение ПИ10135.2558.90, 
кв. 665, ул. „Ген. Колев“ № 90), (ДГ 17 „Д-р Петър Берон“ - основен 
ремонт на Дом за деца лишени от родителска грижа „Другарче“ и промяна 
на предназначение в детска градина с местонахождение ПИ10135.2558.90, 
кв. 665, ул. "Ген. Колев" № 90, в т.ч. СН и АН), представляващи икономия 
от преходен остатък от целева капиталова субсидия по чл. 50 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2021 г. във връзка с 
приключване на обекта. 

Приема актуализирано Приложение №10а „Актуализиран разчет за 
финансиране на капиталови разходи за обекти, финансирани с преходен 



остатък по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2020 г. и 2021 г.“, съгласно приложение към настоящото решение. 

Промяната да се отрази в Приложение №4 „Разчет за финансиране на 
капиталови разходи по функции – източници на финансиране“, 
Приложение №12 д „Разчет  на разходи и обекти, финансирани със заеми 
от РЕГИОНАЛЕН „ФОНД ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ АД и „БАНКА 
ДСК“ АД и Приложение №2 „Бюджет на разходите по функции, дейности 
и параграфи“. 

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 
значително или трудно поправима вреда. 
 
 
 
 

1036-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, и чл. 124, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси и във връзка с докладни записки от директори на 
детските ясли на територията на община Варна и по предложение от Кмета 
на община Варна с рег. № РД22019826ВН/14.09.2022 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде извършена компенсирана промяна в рамките 
на първоначално приетия бюджет на средства от обекти от Разчета за 
капиталовите разходи по функции и източници за финансиране 
(Приложение № 4) в частта на функция „Здравеопазване“, дейност 431 
„Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини“, както 
следва: 

1. Намалява средствата по §§ 52-03 „Придобиване на друго 
оборудване, машини и съоръжения“ делегирани от държавата дейности с 
18 000 лв. от обект  „Подмяна дефектирали котли и части за котли в 
детските ясли“; 

2. Увеличава средствата по §§ 52-03 „Придобиване на друго 
оборудване, машини и съоръжения“ делегирани от държавата дейности с 
18 000 лв. в обект „Климатици в детските ясли“. 
 
 
 
 

1037-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 124 и чл. 125 от Закона за 
публичните финанси, чл. 29 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 Закона за измененията и допълненията на Закона за държавния 



бюджет на Република България за 2021 г. /Държавен вестник брой 
52/05.07.2022 г./ и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД22022715ВН/21.10.2022 г., Общински съвет – Варна решава остатъкът 
от неизразходваните средства, отпуснати на Община Варна по 
Постановление на Министерски съвет № 326/12.10.2021 г. в размер на 
703 321 лв. в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, по §10-
15 „Материали“, да бъдат разходвани за издръжка - разплащане на ел. 
енергия по бюджета за 2022 г. в местна дейност 604 „Осветление на улици 
и площади, §10-16 „ Вода, горива и енергия“.  

Промяната да се отрази по Бюджета на Община Варна за 2022 г., 
Приложение 2 „Бюджет на разходите по функции, дейности и параграфи за 
2022 г.“.  

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

1038-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 124 и чл. 125 от Закона за 
публичните финанси, чл. 29 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Варна и във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 31/17.03.2022 г. и по 
предложение от Кмета на община Варна с рег. № 
РД22022937ВН/25.10.2022 г., Общински съвет – Варна: 

1. Приема актуализирано разпределение на средствата от 
преходния остатък от 2021 г. по бюджета на Община Варна за 2022 г. по 
функции, дейности и параграфи, в т.ч. делегирана държавна дейност, 
местни дейности и дофинансиране (приложение № 11), съгласно 
приложение към настоящото решение. 

2. Актуализираното разпределение на преходния остатък да се отрази 
като компенсирана промяна по функции, дейности и параграфи, в т.ч. 
делегирана държавна дейност, местни дейности и дофинансиране по 
бюджета на Община Варна за 2022 г.  

Промяната да се отрази по съответните приложения на бюджета за 
2022 г. на Община Варна. 

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

 



1039-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 51 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2022 г. и чл.124, ал. 3 от Закона за 
публичните финанси и Постановление на Министерски съвет 
№229/29.07.2022 г. и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22023549ВН-001ВН/02.11.2022 г., Общински съвет – Варна приема 
„Актуализиран разчет за финансиране на капиталови разходи от 
целева субсидия“ в общ размер на 5 365 600 лв. и одобрява 
преразпределение на средства от целева субсидия за капиталови разходи, 
съгласно чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 
2022 г. и разпределение на допълнителен трансфер, в размер на 1 381 300 
лв.  за финансиране на капиталови разходи от целева субсидия за 
капиталови разходи съгласно Постановление на Министерски съвет           
№ 229/29.07.2022 г. и ФО 46/11.08.2022 г. по обекти, съгласно приложение 
към настоящото решение.(Пр. 10) 

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

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 
значително или трудно поправима вреда. 
 
 

 
 
 
 
 
1040-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1 , т. 3, чл. 221, т. 7 
от Търговския закон, и чл. 5 и чл. 6 от НРУПСЧОВКТД и по предложение 
от Кмета на община Варна с рег. № РД22022712ВН/21.10.2022  г., 
Общински съвет – Варна определя дивидент за 2022 г. (дължим от 
печалбите за 2020 г. и 2021 г.) на търговските дружества и акционерните 
дружества със 100% общинско участие в капитала, както следва: 

№ ТД 
печалба 
2020 г.       
/х. лв./ 

вноска с данък  
/лв./ 

1 „Обреди“ ЕООД  143  138 710 
  Общо за 2020 г.: 143  138 710 



        

№ ТД 
печалба 
2021 г.       
/х. лв./ 

вноска с данък  
/лв./ 

1 „Пазари“ ЕАД 193  187 210 
2 „Обреди“ ЕООД 748  725 560 

  Общо за 2021 г.: 941  912 770 
  Общо 2020 г. + 2021 г.: 1 084  1 051 480 

Дивидентът да бъде преведен до в срок до 30.11.2022 г. след 
приспадане на дължимия данък при източника. 
 
 
 
 

1041-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 
и от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 68 
и чл. 69 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование на Министерството на 
образованието от 10.10.2017 г., последно изменение и допълнение в 
Държавен вестник брой 7/25.01.2022 г. и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД22023483ВН/31.10.2022 г., Общински съвет – 
Варна:   

1. Дава съгласие за формиране и дофинансиране  в ОУ „Св. 
Климент Охридски“, с. Константиново за учебната 2022/2023 г. на 
четири  паралелки под норматива за минимален брой ученици, от които 1 
самостоятелна и 3 слети паралелки, както следва: 

- слята паралелка І - ІІІ клас – 6 ученици; 
/І клас - 5 ученици, ІІІ клас - 1 ученик/; 
- слята паралелка ІI - IV клас – 10 ученици; 
/ІI клас - 8 ученика, IV клас - 2 ученици/; 
- слята паралелка V – VІ клас - 8 ученици; 
/V клас – 2 ученици, VІ клас - 6 ученици/; 
- маломерна паралелка VII клас – 9 ученици. 
Изключението се допуска на основание  чл. 68, ал. 1, т .3, ал. 2, ал. 5  и 

ал. 8  и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в 
предучилищното и училищното образование, като се осигуряват 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 
размер на 80 040 лв., в това число  23 143 лв. до 31.12.2022 г. и 56 897 лв. за 
2023 г.  

2. Дава съгласие за формиране и дофинансиране в ОУ „Капитан 
Петко войвода“ - кв. Галата за учебната 2022/2023 г. на три паралелки под 
норматива за минимален брой ученици, както следва: 

- една  паралелка ІІІ клас – 14 ученици 



- една паралелка V клас – 13 ученици; 
- една паралелка VІ клас – 13 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 5  и 

ал. 8  и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в 
предучилищното и училищното образование, като се осигуряват 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 
размер на 27 443 лв., в това число 7 935 лв. до 31.12.2022 г. и 19 508 лв. за 
2023 г. 

3. Дава съгласие за дофинансиране на осем самостоятелни 
професионални  паралелки под норматива за минимален брой ученици в 
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване 
„Николай Хайтов“ - Варна за учебната 2022/2023г., както следва: 

- IX „В“ клас в дневна форма на обучение, специалност „Горско и 
ловно стопанство“ – 16 ученици; 

- IX „Г“ клас в дневна форма на обучение, специалност „Реставрация 
на старинни мебели и дограма“ – 14 ученици; 

- X „В“ клас, в дневна форма на обучение, специалност „Горско и 
ловно стопанство“ – 15 ученици; 

- X „Д“ клас в дневна форма на обучение, специалност „Реставрация 
на старинни мебели и дограма“ – 10 ученици;  

- XI „Г“ клас, в дневна форма на обучение, специалност „Парково 
строителство и озеленяване“ – 8 ученици; 

  -XI „Д“ клас, дневна форма на обучение, специалност „Производство 
на тапицирани изделия“ – 9 ученици; 

- XII „А“ клас, дуална  форма на обучение, специалност „Мебелно 
производство“ – 12 ученици; 

- XII „Г“ клас, дневна форма на обучение, специалност „Парково 
строителство и озеленяване“ – 7 ученици; 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, т. 5,  ал. 2, ал. 
5, ал. 8 от Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и 
училищното образование, като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните разходни 
стандарти за съответната дейност, в размер на  42 425 лв., в това число  12 
268 лв. до 31.12.2022 г. и 30 157 лв. за 2023 г. 

4. Дава съгласие за формиране и дофинансиране на една профилирана  
паралелки в Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“, гр. Варна за 
учебната 2022/2023 г. под норматива за  минимален брой ученици в тях, 
както следва:  

- една паралелка Х „Б“ клас – 12 ученици, профил 
“Предприемачески“.  

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 5 и 
ал. 8 от Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и 
училищното образование, като се осигуряват допълнителни средства за 



обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните 
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на  3 050 лв., в това 
число  882 лв. до 31.12.2022 г. и 2 168 лв. за 2023 г. 

5. Дава съгласие за формиране и дофинансиране в Основно 
училище „Отец Паисий” - Варна за учебната 2022/2023 г. на две 
паралелки под норматива за минимален брой ученици както следва:  

- една паралелка VІ клас – 13 ученици; 
- една паралелка VІІ клас – 10 ученици. 
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 5 и 

ал. 8 от Наредбата за финансиране на институциите в предучилищното и 
училищното образование, като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните разходни 
стандарти за съответната дейност, в размер на 6 606 лв., в това число 1 910 
лв. до 31.12.2022 г. и 4 696 лв. за 2023 г. 

6. Дава съгласие за формиране и дофинансиране в Първо основно 
училище „Свети княз Борис І“ за учебната 2022/2023 г. на една паралелка 
под норматива за минимален брой ученици както следва: 
 - една паралелка VІІ клас – 14 ученици. 
         Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1 т. 2, ал. 2 ал. 5 и 
ал. 8 от посочената наредба, като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните 
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 2 033 лв., в това 
число  588 лв. до 31.12.2022 г. и 1 445 лв. за 2023  г. 

Общата сума, необходима за дофинансиране на маломерните и слети 
паралелки за учебната 2022-2023 г. е в размер на 161 597 лв., в т.ч. 46 726 
лв. за 2022 г. и 114 871 лв. за 2023 г., съгласно приложение към настоящото 
решение. 

Средствата за 2022 г. в размер на 46 726 лв.  да бъдат осигурени от 
бюджета на Община Варна за 2022 г., функция „Образование“, чрез 
компенсирана промяна, както следва:  

Намаление на средствата по бюджета на Община Варна за 2022 г. в 
дофинансиране на дейност 311 „Детски градини“, §02-00 „Други 
възнаграждения и плащания за персонал“ в размер на 26 726 лв.  

Намаление на средствата в дофинансиране на дейност 322 
„Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, §02-00 
„Други възнаграждения и плащания за персонала“ в размер на 20 000 лв.  

Увеличение на средствата по бюджета на община Варна за 2022 г. в 
дофинансиране на дейност 322 „Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“, § 10 00 „Издръжка“ в размер на 34 458 лв.  

Увеличение на средствата по бюджета на община Варна за 2022 г. в 
дофинансиране на дейност 326 „Професионални гимназии“, §10-00 
„Издръжка“ в размер на 12 268 лв.  

Промените да се отразят в  Приложение № 2 към бюджета  на 
община Варна за 2022 г. 



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

1042-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35 от Постановление на 
Министерски съвет № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на държавния 
бюджет на Република България за 2022 г. и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД22023472ВН/31.10.2022 г., Общински съвет – 
Варна изменя Приложение 21 „Списък на длъжностите и на лицата, 
които имат право на транспортни разходи“ по бюджета на Община 
Варна за 2022 г., приет с решение № 908-4, раздел Х от протокол № 
25/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна, в частта на дирекция 
„Социални дейности“ при Община Варна, съгласно приложение към 
настоящото решение.  

 
 
 
 
1043-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22023566ВН/01.11.2022 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Приоритетна 
ос 2 „Социално включване и равни възможности“, Програма “Развитие на 
човешките ресурси“ 2021-2027 г.  

2. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички 
необходими правни и фактически действия за законосъобразното 
изпълнение на решението.  

3. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение по 
процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ и 
подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, Община Варна 
да осигури средства от бюджета на Община Варна за мостово 
финансиране, преди възстановяване на средствата от Програмата. 

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



1044-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Стоян 
Йорданов Стоянов, Председател на Управителния съвет на Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, 
район Аспарухово - Белослав – Аксаково“ с рег. № 
РД22022618ВН/20.10.2022 г., Общински съвет – Варна дава съгласие и 
упълномощава кмета на Община Варна да издаде и подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на 
Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 112 072.15 лв. (сто дванадесет 
хиляди седемдесет и два лева и петнадесет стотинки) за обезпечаване на 
110% от заявения размер на авансово плащане за 2023 г. на „Местна 
инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, район Аспарухово - 
Белослав – Аксаково“ по Административен договор № МДР-ИП-01-
75/10.07.2018 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 
текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от 
общностите местно развитие и Споразумение за управление на стратегия 
за Водено от общностите местно развитие № МДР-ИП-01-75/10.07.2018 
год. сключени между „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) 
Варна, район Аспарухово - Белослав – Аксаково“ и управляващия орган 
на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. по процедура 
BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от 
общностите местно развитие", Програма за морско дело и рибарство 2014-
2020 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно - процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда - във връзка с кратките срокове за 
усвояване на средствата по проекта, а именно: съгласно т. 8 от 
Приложение № 9 към подписания Административен договор № МДР-ИП-
01-75/10.07.2018 год. следва да бъде изготвен и одобрен годишен бюджет 
за следващата календарна година, в срок най-късно до 20.12.2022 г. 
 
 
 

1045-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД22015129ВН-002ВН/02.11.2022 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде подписано Споразумение за 2023 г. 
за съвместно финансиране на поддържането на републиканските 
пътища в чертите на град Варна с Областно пътно управление – Варна 
и Община Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
подпише споразумението между Областно пътно управление – Варна и 
Община Варна. 



 
1046-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД22023572ВН/01.11.2022 г., Общински съвет – 
Варна изменя свое решение № 563-3(17)/15.06.2021 г. за отпускане на 
финансови средства за подмяна на гаражни врати на Първа районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна в 
размер на 84 000 лв. (осемдесет и четири хиляди лева) от бюджета на 
Община Варна за 2021 г., местни дейности 283 и 239, допълва същото, 
както следва: Общински съвет – Варна дава съгласие за дарение на 
строително монтажни работи, изразяващо се в доставка и монтаж на 
гаражни врати, тип – индустриални за нуждите на Първа районна служба 
„Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна, бул. 
„Сливница“ №159, на стойност 83 340 лв. (осемдесет и три хиляди триста 
и четиридесет лева). 

Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички правни и 
фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 
 
 
 
1047-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 1 от Закона за 
лечебните заведения, във връзка с писмо от д-р Красимир Петров – 
изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение 
„Света Анна - Варна“ АД с рег. № РД22021492ВН/06.10.2022 г., 
Общински съвет – Варна взема решение да бъде предоставена целева 
субсидия в размер до 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева) на 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ 
АД, ЕИК 000090019 за извършване на ремонт на отделение „Детска 
хирургия“ към „Многопрофилна болница за активно лечение „Света 
Анна - Варна“ АД.  

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

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

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.   

 



1048-1. 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. № 
Д22000670ВН-001ВН/17.10.2022 г., Общински съвет – Варна взема 
решение да бъдат отпуснати допълнителни финансови средства в размер 
до 359 124,46 лв. (триста петдесет и девет хиляди и сто двадесет и четири 
лева и петдесет и девет стотинки) 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“. 

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. 

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.   

 
 
 
1049-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от 
Театрално – музикално продуцентски център – Варна с рег. № 
РД22020730ВН/28.09.2022 г., Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати целево финансови средства в размер до 129 200 лв. за 
закупуване на 40 000 литра гориво за отопление на Театрално-
музикален продуцентски център – Варна за сграда „Основна сцена“.  

1049-1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо 
от Държавен куклен театър – Варна с рег. № ОС22000726ВН/28.09.2022 г. 
Общински съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати целево 
финансови средства в размер на 67 914 лева за закупуване на 19 120 литра 
гориво за отопление на  Държавен куклен театър – Варна.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 



решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда.   

 
 
 
1050-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 
ОС22000140ВН/17.02.2022 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на Станимир Павлов 
от град Варна.   

1050-1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 
З22000239ВН-002ВН/21.04.2022 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на Георги Богоев от 
град Варна.   

 
 
 
1051-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9, ал. 2 и чл. 17, ал. 1 т. 4 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение с рег. № ОС22000750ВН/21.10.2022 г. от Работна група 
избрана с Решение № 1011-3(28)/10.08.2022 г. на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет – Варна потвърждава свое Решение № 2202-
8(41)13.05.2015 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 
№ 29 

от заседание, проведено на 08.11.2022 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

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

(1) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2020 г., освобождаване от отговорност на управители 
и членове на съвети на директори за 2020 г. на: 

1.1. „Ученическо и столово хранене” ЕАД. 
1.2. „Обреди” ЕООД. 
1.3. „Градски транспорт” ЕАД. 
(2) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2021 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори за 2021 г. и 
избиране на одитори за 2022 г. на: 

2.1. „Диагностично – консултативен център 1 „Света 
Клементина” – Варна” ЕООД. 

2.2. „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски 
– Аспарухово – Варна” ЕООД. 

2.3. „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД. 
2.4. „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД. 
2.5. „Диагностично – консултативен център V Варна - Света 

Екатерина“ ЕООД. 
2.6. „Диагностично – консултативен център „Чайка” ЕООД. 
2.7. „Специализирана болница за активно лечение на 

онкологични заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД. 

2.8. „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 

2.9. „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД. 

2.10. „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 
1 – Варна” ЕООД. 

2.11. „Дентален център І Варна” ЕООД. 
2.12. „Дворец на културата и спорта” ЕАД. 
2.13. „Ученическо и столово хранене” ЕАД. 
2.14. „Обреди” ЕООД. 



2.15. „Пазари” ЕАД. 
2.16. „Градски транспорт” ЕАД. 
2.17. „Стадион Спартак“ ЕАД. 
2.18. „Жилфонд“ ЕООД. 
(3) – одобряване на застраховател на имуществото на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД.  

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

(5) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от 
имоти - публична общинска собственост, находящи се в гр. Варна, в полза 
на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД. 

(6) – даване на съгласие на „Диагностично-консултативен център 
„Чайка““ ЕООД: 

- за продажба на МПС, собственост на дружеството в полза на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД; 

- за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на МПС, 
собственост на дружеството; 

- за предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на МПС-  
специализиран автомобил в полза на „Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина 1 - Варна“ ЕООД; 

- за бракуване и сваляне от отчет на МПС-специализиран автомобил, 
собственост на дружеството. 

(7) – одобряване на Правилник за организацията и дейността на 
пазарните площадки, стопанисвани от „Пазари“ ЕАД. 

(8) – даване на съгласие за сключване на договор за безвъзмездно 
право на ползване, върху помещения, собственост на „Диагностично 
консултативен център 3 - Варна“ ЕООД. 

(9) – даване на съгласие за предоставяне на „Водоснабдяване и 
канализация - Варна“ ООД за стопанисване, поддържане и техническа 
експлоатация на инфраструктурен обект – публична общинска 
собственост: „Водоснабдяване на парцели местност „Горна трака – 
клонове № 10, № 12, № 13 и № 14“. 

(10) – даване на съгласие за провеждане на процедура за 
придобиване в собственост на Община Варна на недвижими имоти – 
частна държавна собственост, находящи се в гр. Варна, район 
„Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 1 и ул. „Костур“ № 15-А. 

(11) – даване на съгласие за сключване на Анекс към договор за 
безвъзмездно управление на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, 
представляващ ПИ 10135.2570.38 между Община Варна и Комплекс за 



социални услуги за възрастни хора „Гергана – Дом за стари хора и 
Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“. 

 
Докл.: Юлияна Боева – Председател ПК „СС“ 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1052-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Ученическо и столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за 
2020 г. 

1052-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД в 
състав: Марияна Василева Данаилова, Петя Данчева Железарска, Божанка 
Георгиева Богданова за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

 
 
 

1053-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Обреди” ЕООД, ЕИК 813106564, за 2020 г. 

1053-2-1. 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 Елица Пламенова Ботева – управител на „Обреди” ЕООД, 
за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 
 
 

 
1054-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 2020 г. 

1054-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 



закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД в състав: Злати 
Петров Златев, Тодор Георгиев Докимов, Жельо Петров Алексиев за 
периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 
 
 
 
 

1055-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център 1 
„Света Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2021 г. 

1055-2-1. 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 д-р Иван Иванов Иванов - управител на „Диагностично – 
консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД за 
периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

1055-2-2. 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 одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова за извършване 
на одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 1 
„Света Клементина” – Варна” ЕООД за 2022 г. 

 
 
 
 
 
 
1056-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център Свети 
Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2021 г. 

1056-2-1. 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 д-р Людмил Стефанов Цветков – управител на 



„Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски –
Аспарухово – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

1056-2-2. 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 одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова за извършване 
на одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център Свети 
Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД за 2022 г. 
 
 
 
 

 
1057-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център 3 – 
Варна“ ЕООД, ЕИК 813154554, за 2021 г. 

1057-2-1. 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 д-р Ивелина Стойкова Василева – управител на 
„Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД за периода от 
01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

1057-2-2. 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 одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване 
на одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 3 – 
Варна“ ЕООД за 2022 г. 

 
 
 
 
 
1058-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център 4 – 
Варна“ ЕООД, ЕИК 813116984, за 2021 г. 



1058-2-1. 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 д-р Соня Георгиева Цекова – управител на 
„Диагностично-консултативен център 4 – Варна“ ЕООД, за периода от 
01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

1058-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично – консултативен център 4 – 
Варна“ ЕООД проф. д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н., за периода 
01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

1058-2-3. 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 одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване 
на одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 4 – 
Варна“ ЕООД за 2022 г.  

 
 
 
 
 
1059-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център V Варна 
- Света Екатерина“ ЕООД, ЕИК 813152934, за 2021 г. 

1059-2-1. 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 доц. д-р Галинка Иванова Павлова – управител на 
„Диагностично – консултативен център V Варна - Света Екатерина“ 
ЕООД за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

1059-2-2. 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 Светослав Петров Станиславов –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
„Диагностично – консултативен център V Варна - Света Екатерина“ 
ЕООД за 2022 г. 

 
 



1060-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център „Чайка” 
ЕООД, ЕИК 103514755, за 2021 г. 

1060-2-1. 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 д-р Румен Илиев Димов - управител на „Диагностично – 
консултативен център „Чайка” ЕООД за периода от 01.01.2021 г. до 
31.12.2021 г. 

1060-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично – консултативен център 
„Чайка” ЕООД доц. Диана Станчева Димитрова, за периода от 01.01.2021 
г. до 31.12.2021 г. 

1060-2-3. 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 одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване 
на одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 
„Чайка” ЕООД за 2022 г. 

 
 
 
 
 
1061-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Специализирана болница за активно лечение 
на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД, ЕИК 000090154, за 2021 г. 

1061-2-1. 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 проф. д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. – управител на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 



1061-2-2. 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 Цветомира Бойкова Радева – 
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за 2022 г. 

 
 
 
 
 
1062-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Специализирана болница за активно лечение 
по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, ЕИК 
000090147, за 2021 г. 

1062-2-1. 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 доц. д-р Христо Ганчев Георгиев – управител на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2021 г. 
до 31.12.2021 г. 

1062-2-2. 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 Петя Данчева Железарска –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2022 г. 

 
 
 
 
 
1063-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – 
Варна” ЕООД, ЕИК 000090065, за 2021 г. 



1063-2-1. 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 проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. – управител на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, за периода от 
01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

1063-2-2. 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 „Акаунт одит“ ЕООД, 
представлявано от Петя Данчева Железарска, за извършване на одиторски 
контрол на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД за 2022 
г. 

 
 
 
 
 
1064-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина 1 – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, за 2021 г. 

1064-2-1. 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 д-р Христо Вълев Кьосев – управител на „Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД за 
периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

1064-2-2. 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 Светослав Петров Станиславов –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – 
Варна” ЕООД за 2022 г. 

 
 
 
 
 



1065-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Дентален център І Варна” ЕООД, ЕИК 
000090186, за 2021 г. 

1065-2-1. 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 д-р Славка Стефанова Даковска – управител на „Дентален 
център І Варна” ЕООД за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

1065-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Дентален център І Варна” ЕООД – 
Николай Иванов Петков за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

1065-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 146, ал. 3 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Илия Неделчев Илиев, 
управител на „Приморска одиторска компания“ ООД, за извършване на 
одиторски контрол на „Дентален център І Варна” ЕООД за 2022 г. 
 

 
 
 
 
1066-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Дворец на културата и спорта” ЕАД, ЕИК 103156991, за 
2021 г. 

1066-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД в състав: 
Минко Нейков Христов и Силвия Георгиева Иванова за периода от 
01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

1066-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Одиторско дружество „Актив” 
ООД, за извършване на одиторски контрол на „Дворец на културата и 
спорта” ЕАД за 2022 г. 



1067-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Ученическо и столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за 
2021 г. 

1067-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД в 
състав: Марияна Василева Данаилова, Петя Данчева Железарска, Божанка 
Георгиева Богданова за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

1067-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Николова Николаева –
регистриран одитор за извършване на одиторски контрол на „Ученическо 
и столово хранене” ЕАД за 2022 г. 

 
 
 
 
1068-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Обреди” ЕООД, ЕИК 813106564, за 2021 г. 

1068-2-1. 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 Елица Пламенова Ботева – управител на „Обреди” ЕООД, 
за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

1068-2-2. 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 одиторско дружество “Варненска 
одиторска компания“  ООД, за извършване на одиторски контрол на 
„Обреди” ЕООД за 2022 г. 

 
 
 
 
 
 



1069-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Пазари” ЕАД, ЕИК 148089508, за 2021 г. 

1069-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД в състав: Петър Димитров 
Димитров, Недко Николаев Радев и Александра Велиславова Велкова за 
периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

1069-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира  Светослав Петров Станиславов – 
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на „Пазари” 
ЕАД за 2022 г. 

 
 
 
 
 
 
1070-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 2021 г. 

1070-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД в състав: Злати 
Петров Златев, Тодор Георгиев Докимов, Жельо Петров Алексиев за 
периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

1070-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Велин Светлозаров Попов – 
управител на „ФИНАНС ОДИТИНГ” ЕООД, за извършване на одиторски 
контрол на „Градски транспорт” ЕАД за 2022 г. 

 
 
 
 



1071-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660, за 2021 г. 

1071-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Стадион Спартак” ЕАД в състав: Венцислав 
Недялков Младенов, Иван Стойчев Буроджиев и Иван Стефанов Иванов за 
периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

1071-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов – 
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на „Стадион 
Спартак ” ЕАД за 2022 г. 

 
 
 
 
 
 

1072-2. 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 2021 г. 

1072-2-1. 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 адв. Емил Борисов Димитров - ликвидатор на „Жилфонд“ 
ЕООД /в ликвидация/ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.  

1072-2-2. 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 2022 г. 

 
 
 
 
 



1073-2. 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 във връзка с писмо от проф. 
д-р Емил Ковачев – Управител на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър 
Стаматов - Варна“ ЕООД с рег. № РД22016789ВН/03.08.2022 г., 
Общински съвет – Варна одобрява избрания от дружеството 
застраховател – ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД, и дава съгласие за 
сключване на договор за застраховка на сградата и имуществото на 
дружеството. 
 
 
 
 

1074-2. 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 във връзка с докладна 
записка от проф. д-р Георги Кобаков – Управител на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко 
Антонов Марков - Варна“ ЕООД с рег. № ОС22000736ВН/11.10.2022 г., 
Общински съвет – Варна одобрява избрания от дружеството 
застраховател – ЗАД „Армеец“ АД, и дава съгласие за сключване на 
договор за застраховка на сградата и имуществото на дружеството. 
 
 
 
 

1075-2. 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 от Кмета на Община Варна с 
рег. № Д17001385ВН-020ВН/05.08.2022 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.: Допълва 
Раздел XIV „Недвижими имоти и вещи – частна общинска собственост, за 
които в Община Варна ще се проведе процедура по учредяване право на 
ползване по реда на чл. 39 от Закона за общинската собственост и 
разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество“, с части от имоти – публична 
общинска собственост, представляващи: кухня и столова, разположени в 
сутеренния етаж на сграда - блок „А“ от СУ „Любен Каравелов“, находящо 
се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 17А, предмет 
на Акт за общинска собственост № 2294/04.03.2002 г. и кухня и столова, 



разположени в сграда с идентификатор 10135.2562.244.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и две.двеста четиридесет и 
четири.едно) от МГ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Захари Стоянов“, находящи 
се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, предмет на Акт за общинска собственост № 
6772/24.01.2012 г. 

1075-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № Д17001385ВН-
020ВН/05.08.2022 г., Общински съвет – Варна взема решение за 
учредяване на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД, ЕИК 103552229, 
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Крали Марко“ № 3 на 
безвъзмездно право на ползване върху части от имоти – публична 
общинска собственост, представляващи: кухня и столова, разположени в 
сутеренния етаж на сграда - блок „А“ от СУ „Любен Каравелов“, находящо 
се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 17А, предмет 
на Акт за общинска собственост № 2294/04.03.2002 г. и кухня и столова, 
разположени в сграда с идентификатор 10135.2562.244.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и две.двеста четиридесет и 
четири.едно) от МГ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Захари Стоянов“, находящи 
се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, предмет на Акт за общинска собственост № 
6772/24.01.2012 г. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на „Ученическо и 
столово хранене“ ЕАД за срок от 5 (пет) години. 

Всички разходи свързани с ползването на имота се заплащат от 
ползвателя – ел. енергия, вода, данък (съгласно чл. 11, ал. 3 от ЗМДТ), 
такса битови отпадъци, застраховка и текуща поддръжка. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
издаването на Заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху гореописаните имоти, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 
 
 
 

1076-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17, чл. 17а, ал. 1, т. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
предложение от д-р Румен Димов – управител на „Диагностично-
консултативен център „Чайка““ ЕООД с рег. № ОС22000724ВН/27.09.2022 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се сключи договор за 
продажба между „Диагностично-консултативен център „Чайка““ ЕООД и 



„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД, ЕИК 000090065 на 
следното собствено на продавача МПС: лек автомобил Мазда 3, с рег. №  
В6415 КА, рама № JMZBK14Z261255802, двигател № Z6322800, цвят: сив, 
за сумата от 2 000 (две хиляди) лева. 

Общински съвет – Варна упълномощава управителя на 
„Диагностично-консултативен център „Чайка““ ЕООД да извърши всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението, както и да подпише договор за покупко-продажба в 
предвидената за това форма. 

1076-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17, чл. 17а, ал. 1, чл. 17б от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
предложение от д-р Румен Димов – управител на „Диагностично-
консултативен център „Чайка““ ЕООД с рег. № ОС22000724ВН/27.09.2022 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие „Диагностично-консултативен 
център „Чайка““ ЕООД да проведе търг с явно наддаване за продажба 
на следната движима вещ: Товарен автомобил Форд Транзит, с рег. № 
В 1728 ВТ, рама № WF0TXXTTPT7M39649, двигател № RWPA7M39649, 
цвят: бял, при следните ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

1. начална тръжна цена – 3 250 (три хиляди двеста и петдесет) лева, 
без ДДС; 

2. депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, 
вносим в брой в касата на дружеството; 

3. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна цена; 
4. начин на плащане на цената – по банков път, съгласно клаузите на 

договора; 
5. търгът да се проведе в срок от един месец от датата на решението 

на Общински съвет – Варна, от 11.00 часа, в сградата на „Диагностично-
консултативен център „Чайка““ ЕООД, гр. Варна, ул. „Никола Й. 
Вапцаров“ № 2; 

6. всеки кандидат може да получи тръжна документация в сградата 
на дружеството;  

   7. оглед на МПС може да се извършва всеки работен ден за времето 
до последния работен ден, предхождащ деня на провеждане на търга 
включително, в присъствието на представител на дружество, след заявка 
на място в сградата на дружеството, за уточняване на датата и часът на 
огледа; 

   8. предложения за участие в търга се подават в запечатан 
непрозрачен плик, като върху плика се отбелязват името /фирмата/ на 
участника и наименованието на търга, в срок до последния работен ден, 
предхождащ деня на провеждане на търга включително, в деловодството 
дружеството; 



9. при липса на кандидати, търгът се провежда повторно в 
едномесечен срок от първоначалния търг, при намалена с 3% начална 
тръжна цена; 

За неуредените в тези условия случаи се прилагат разпоредбите на 
чл.17б от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху 
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества.  
 Общински съвет – Варна упълномощава управителя на 
„Диагностично-консултативен център „Чайка““ ЕООД да извърши всички 
действия по провеждане на търг с явно наддаване на описаната по-горе 
движима вещ, както и да подпише договор за покупко-продажба в 
предвидената за това форма. 

1076-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.5 и чл.6 от Наредба за реда 
за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна 
от капитала на търговските дружества и във връзка с предложение от д-р 
Румен Димов – управител на „Диагностично-консултативен център 
„Чайка““ ЕООД с рег. № ОС22000724ВН/27.09.2022 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие „Диагностично-консултативен център „Чайка““ 
ЕООД да сключи договор за предоставяне за временно и безвъзмездно 
ползване на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 
- Варна“ ЕООД, ЕИК 000090161 на следното МПС, собственост на 
дружеството: специализиран автомобил Мерцедес 904 6, с рег. №  ВВ 1732 
РТ, рама № WDB9044121P762857, за срок от 10 (десет) години. Всички 
разходи по поддръжка и ползване на специализирания автомобил са за 
сметка на ползвателя „Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина 1 - Варна“ ЕООД. 

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Диагностично-
консултативен център „Чайка““ ЕООД и управителя на „Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина 1 - Варна“ ЕООД 
сключването на договор за временно и безвъзмездно ползване на МПС, 
при посочените условия. 

1076-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с предложение от 
д-р Румен Димов – управител на „Диагностично-консултативен център 
„Чайка““ ЕООД с рег. № ОС22000724ВН/27.09.2022 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие на „Диагностично-консултативен център „Чайка““ 
ЕООД за бракуване, сваляне от отчет и отписване от баланса на 
дружеството на следното МПС: специализиран автомобил Фолксваген 
Каравел, с рег. № В 0554 КК, рама № WV2ZZZ70ZPH009835, двигател № 
AAC031631, цвят: бежов. 
 Общински съвет – Варна упълномощава управителя на 
„Диагностично-консултативен център „Чайка““ ЕООД да предприеме 
всички законови действия по бракуване и сваляне от отчет на движимата 
вещ. 



1077-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17а, ал. 4 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 
Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с писмо от 
Недко Радев – изпълнителен директор на „Пазари“ ЕАД с рег. № 
ОС22000720ВН/26.09.2022 г., Общински съвет – Варна утвърждава 
Правилник за организацията и дейността на пазарните площадки, 
стопанисвани от „Пазари“ ЕАД, съгласно приложение към настоящото 
решение. 
 

 
 
 
1078-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 5 и чл. 
17а, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества и във връзка с искане от д-р Ивелина Василева - управител на 
„Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД с рег. № 
Д17001638ВН-002ВН/14.10.2022 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
на управителя на „Диагностично консултативен център 3 – Варна” 
ЕООД, ЕИК: 813154554, да сключи договор за учредяване на безвъзмездно 
право на ползване с управителя на Домашен социален патронаж – Варна, 
БУЛСТАТ 0000934421469, за нуждите на дейността, върху следните 
помещения, представляващи част от сгради, находящи се в гр. Варна, ж.к. 
„Владислав Варненчик“, бул. „Константин и Фружин“, предназначени за 
здравно заведение, а именно:  

1. четири помещения, с обща площ 82,89 (осемдесет и две цяло и 
осемдесет и девет стотни) кв.м. за административен персонал, с отделен 
общ вход към тях, ведно с прилежащите спомагателни и сервизни 
помещения, находящи се в сграда с идентификатор 10135.4502.168.2 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и две.сто шестдесет и 
осем.две) цялата със застроена площ 722 (седемстотин двадесет и два) 
кв.м, представляваща тяло „Г“ на здравното заведение, ет. 1, при граници: 
коридор, фитнес, парафинолечение;  

2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4502.168.1 
(десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и две.сто 
шестдесет и осем.едно), със застроена площ 616 (шестстотин и 
шестнадесет) кв.м, етаж – сутерен I, състоящ се от кухненски блок, 
складови помещения, със самостоятелен вход.  

Безвъзмездното право на ползване се учредява за срок от 5 (пет) 
години. 

Общински съвет – Варна задължава Домашен социален патронаж – 
Варна да поеме заплащането на всички дължими консумативни разходи за 
ползваните помещения, въз основа на споразумителен протокол за 



определянето им, сключен с Управителя на „Диагностично консултативен 
център 3 – Варна” ЕООД. Всички разходи за ремонт на ползваните обекти 
са за сметка на Домашен социален патронаж – Варна.  

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на „Диагностично 
консултативен център 3 – Варна” ЕООД да сключи договор за учредяване 
на безвъзмездно право на ползване върху описаните помещения, както и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
 
 
1079-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 19, ал. 1, т. 4 „б“ от Закона за водите, чл. 11 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущества, по реда на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за 
присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и 
канализационните системи и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № ОСИСД20005151ВН-014ВН/13.10.2022 г., Общински съвет – Варна 
дава съгласие да се предостави за стопанисване, поддържане и техническа 
експлоатация на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД 
инфраструктурен обект – публична общинска, представляващ строеж: 
„Водоснабдяване на парцели местност „Горна трака – клонове № 10, № 12, 
№ 13 и № 14“, който представлява обект на техническата инфраструктура 
за обществено ползване. 

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

1080-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т. 
4 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД20002223ВН-001ВН/13.10.2022 г., Общински 
съвет – Варна приема следното изменение в Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост: Допълва 
Раздел XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които Община 
Варна ще открие процедура по придобиване в собственост или за 
управление от Държавата, частни, физически и юридически лица“ с 
недвижими имоти - частна държавна собственост, както следва: имот 
находящ се в гр. Варна, ул. ,,Костур“ № 15А, представляващ самостоятелен 
обект в сграда, с идентификатор 10135.5505.505.1.2 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.петстотин и пет.едно.две) по 



кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, със застроена 
площ 300 (триста) кв.м и имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Народни 
будители“ № 1, представляващ Поземлен имот с идентификатор 
10135.5502.139 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
две.сто тридесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Варна, с площ 4 772 (четири хиляди седемстотин седемдесет и два) 
кв.м и сгради с идентификатори 10135.5502.139.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.сто тридесет и девет.едно), със 
застроена площ 1083 (хиляда осемдесет и три) кв.м, масивна двуетажна 
сграда, състояща се от една зала, десет стаи, една канцелария и сервизни 
помещения, предназначение: Сграда за култура и изкуство и 
10135.5502.139.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
две.сто тридесет и девет.шест), със застроена площ 316 (триста и 
шестнадесет) кв.м, брой етажи 2, конструкция: масивна, година на 
построяване: около 1949 г., предмет на Актове за частна държавна 
собственост № 9280/28.03.2017 г., №  8076/20.12.2011 г. и № 
9758/07.06.2019 г., вписани в Службата по вписванията – гр. Варна. 

1080-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД20002223ВН-001ВН/13.10.2022 г., Общински съвет – Варна 
взема решение Община Варна да проведе процедура по придобиване 
безвъзмездно в собственост от Държавата на недвижими имоти - 
частна държавна собственост, както следва: имот, находящ се гр. 
Варна, ул. „Костур“ № 15A, представляващ самостоятелен обект в сграда 
с идентификатор 10135.5505.505.1.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и пет.петстотин и пет.едно.две) по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Варна, със застроена площ 300 (триста) кв.м 
и имот, находящ се в гр. Варна, ул. ,,Народни будители“ № 1, 
представляващ Поземлен имот с идентификатор 10135.5502.139 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.сто тридесет и девет) 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с площ 4 
772 (четири хиляди седемстотин седемдесет и два) кв.м и сгради с 
идентификатори 10135.5502.139.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и две.сто тридесет и девет.едно), със застроена площ 
1083 (хиляда осемдесет и три) кв.м, масивна двуетажна сграда, състояща се 
от една зала, десет стаи, една канцелария и сервизни помещения, 
предназначение: Сграда за култура и изкуство и 10135.5502.139.6 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.сто тридесет и 
девет.шест) със застроена площ 316 (триста и шестнадесет) кв.м; брой 
етажи 2 (два), конструкция: масивна, година на построяване: около 1949 г., 
предмет на Актове за частна държавна собственост № 9280/28.03.2017 г., 
№ 8076/20.12.2011 г. и № 9758/07.06.2019 г., вписани в Службата по 
вписванията – гр. Варна.  



Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за 
държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за 
държавната собственост, за безвъзмездно придобиване в собственост на 
недвижимия имот в полза на Община Варна, както и осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 
 

 
 
 
1081-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12 от Закона 
за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № Д17001398ВН-007ВН/13.10.2022 г., Общински съвет - Варна дава 
съгласие за подписване на анекс към договор с рег. 
№Д1701398ВН/04.10.2017 г., подписан между община Варна и Комплекс 
за социални услуги за възрастни хора „Гергана – Дом за стари хора и 
Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“ за безвъзмездно 
управление на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се 
в гр. Варна, к.к „Св. Св. Константин и Елена“, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.2570.38 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и седемдесет.тридесет и осем), с площ 7 575 (седем 
хиляди петстотин седемдесет и пет) кв.м и сгради с идентификатори:  

- 10135.2570.38.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.едно), със застроена площ 493 
(четиристотин деветдесет и три) кв.м, брой етажи: 4 (четири), 
предназначение: Курортна, туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.две), със застроена площ 314 
(триста и четиринадесет) кв.м, брой етажи: 4 (четири), предназначение: 
Курортна, туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.три), със застроена площ 91 
(деветдесет и един) кв.м, брой етажи: 2 (два), предназначение: Курортна, 
туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.четири), със застроена площ 31 
(тридесет и един) кв.м, брой етажи: 2 (два), предназначение: Курортна, 
туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.пет), със застроена площ 38 
(тридесет и осем) кв.м, брой етажи: 1 (един), предназначение: Хангар, 
депо, гараж; 



- 10135.2570.38.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.шест), със застроена площ 123 (сто 
двадесет и три) кв.м, брой етажи: 1 (един), предназначение: Курортна 
туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.седем), със застроена площ 60 
(шестдесет) кв.м, брой етажи: 1 (един), предназначение: Курортна 
туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.8 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.осем), със застроена площ 197 (сто 
деветдесет и седем) кв.м, брой етажи: 1 (един), предназначение: Курортна 
туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.9 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.девет), със застроена площ 274 
(двеста седемдесет и четири) кв.м, брой етажи: 1 (един), предназначение: 
Курортна туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.10 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.десет), със застроена площ 100 
(сто) кв.м, брой етажи: 1 (един), предназначение: Курортна туристическа 
сграда; 

- 10135.2570.38.11 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.единадесет), със застроена площ 
66 (шестдесет и шест) кв.м, брой етажи: 1 (един), предназначение: 
Курортна туристическа сграда, по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Варна, район „Приморски“, одобрени със Заповед № РД-
18-92/14.01.2008 г. на ИД на АГКК, предмет на Акт за общинска 
собственост № 6337/20.04.2011 г., вписан в Службата по вписванията - 
Варна с вх. рег. № 8142/26.04.2011 г., том XXIII, Акт № 99, дело 4862, за 
срок от 10 (десет) години, считано от датата на сключване на договора. 

Всички разходи, свързвани с ползване на предоставения за 
управление недвижим имот се заплащат от лицето, на което имотът е 
предоставен за управление - ел. енергия, вода, данък (съгласно чл. 11, ал. 5 
от ЗМДТ), такса битови отпадъци, застраховка и текуща поддръжка. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
подписването на анекс към описания по-горе договор, както и 
осъществяването на всички действия, необходими 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 

№ 29 
от заседание, проведено на 08.11.2022 г. 

по точка трета от дневния ред 
 
 

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

(1) – финализиране на приватизационни процедури за обекти по 
приходната част на „Годишния план за приватизация за 2022г.” 

 
Докл.: Петко Бойновски – Председател на КПСК 

 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1082-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т.1 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл.36, ал.1, т.1 
от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на свои 
решения №1768-8(36)/11,12.11.2014 г. и № 893-3(25)/20.04.2022 г. на 
Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от 26.10.2022 г., касаещ 
проведен публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в град Варна, ул. „Капитан I-ви ранг 
Георги Купов” № 37, по Акт за общинска собственост № 6683/29.12.2011 
г., представляващ част от сграда с идентификатор 10135.5510.789.5. 
състояща се от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.5510.789.5.2 със застроена площ 230 кв.м на втори етаж, ведно с 
изба № 4, представляваща Самостоятелен обект в сграда 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, в 
качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
„СВЕТОСЛАВ‟ ЕООД, с ЕИК 148085610, представлявано от НИНО 
СВЕТОСЛАВОВ ПЕТРОВ. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в град 



Варна, ул. „Капитан I-ви ранг Георги Купов” №37, по Акт за общинска 
собственост № 6683/29.12.2011 г., представляващ част от сграда с 
идентификатор 10135.5510.789.5. състояща се от Самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 10135.5510.789.5.2 със застроена площ 230 кв.м на 
втори етаж, ведно с изба № 4, представляваща Самостоятелен обект в 
сграда 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, със „СВЕТОСЛАВ‟ ЕООД, с ЕИК 148085610, 
представлявано от НИНО СВЕТОСЛАВОВ ПЕТРОВ, при заплащане на 
цена в размер 83 000 лева (осемдесет и три хиляди лева), без включен ДДС, 
платима преди сключване на договора, без използване на други законни 
платежни средства и след представяне на декларация за произход на 
средствата. 

 
 
 
 
 
1083-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 36, ал. 1, 
т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на 
свои решения №1662-9(34)/21.07.2014 г. и № 894-3(25)/20.04.2022 г. на 
Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от 26.10.2022 г., касаещ 
проведен 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, 11 м.р., представляващ ателие № 3, 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1.720.2.49 със 
застроена площ 46,83 кв.м, заедно с 0,1266% идеални части от общите 
части на сградата и от правото на строеж, предмет на Акт за общински 
собственост №10849/12.10.2022 г. (стар АОС №10171/03.07.2019 г.), в 
качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ НИКОЛОВ. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в град 
Варна, район „Одесос‟, бул. „Христо Ботев” №18, вх. 9, ет. 13, 11 м.р., 
представляващ ателие № 3, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1.720.2.49 със застроена площ 46,83 кв.м, заедно с 0,1266% идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, предмет на Акт 
за общинска собственост №10849/12.10.2022 г. (стар АОС 



№10171/03.07.2019г.), с НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ НИКОЛОВ, при 
заплащане на цена в размер 42 800 лева (четиридесет и две хиляди и 
осемстотин лева), без включен ДДС, платима преди сключване на 
договора, без използване на други законни платежни средства и след 
представяне на декларация за произход на средствата. 

 
 
 
 
 
1084-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 36, ал. 1, 
т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на 
свои решения №1663-9(34)/21.07.2014 г. и № 895-3(25)/20.04.2022 г. на 
Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от 26.10.2022 г., касаещ 
проведен 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, 11 м.р., 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 площ 9,61 кв.м, както и 0,1792% 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
предмет на Акт за общинска собственост №10850/12.10.2022 г. (стар АОС 
№10167/03.07.20197г.), в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, 
Общински съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
ПЕТРАНКА КИРИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в град 
Варна, район „Одесос‟, бул. „Христо Ботев” №18, вх. 9, ет. 13, 11 м.р., 
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 площ 9,61 
кв.м, както и 0,1792% идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж, предмет на Акт за общинска собственост 
№10850/12.10.2022г. (стар АОС №10167/03.07.20197г.), с ПЕТРАНКА 
КИРИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА, при заплащане на цена в размер 123 700 
лева (сто двадесет и три хиляди и седемстотин лева), без включен ДДС, 
платима преди сключване на договора, без използване на други законни 
платежни средства и след представяне на декларация за произход на 
средствата. 

 



1085-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл.36, ал.1, т.1 
от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на свои 
решения №1664-9(34)/21.07.2014 г., №1770-8(36)/11,12.11.2014 г. и №896-
3(25)/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от 
26.10.2022 г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, 
район „Одесос‟, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 5, ет. 13, 11 м.р., 
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, предмет на Акт 
за общинска собственост №10848/12.10.2022г. (стар АОС 
№10164/03.07.2019 г.), в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от Закона 
за приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
РУСЛАН ЛЮБОМИРОВИЧ ЦАРИКОВ. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в град 
Варна, район „Одесос‟, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 5, ет. 13, 11 м.р., 
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, предмет на Акт 
за общинска собственост №10848/12.10.2022 г. (стар АОС 
№10164/03.07.2019 г.), с РУСЛАН ЛЮБОМИРОВИЧ ЦАРИКОВ, при 
заплащане на цена в размер 81 500 лева (осемдесет и една хиляди и 
петстотин лева), без включен ДДС, платима преди сключване на договора, 
без използване на други законни платежни средства и след представяне на 
декларация за произход на средствата. 

 
 
 
 
 
1086-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 36, ал. 1, 
т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на 
свои решения №106-3(4)/11.02.2020 г.,  №131-3(4)/11.02.2020 г. и №897-
3(25)/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от 
27.10.2022 г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване за 



приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, 
район „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 идеални 
части 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-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XVII-28, кв.22, 
целият с площ 300,57 кв.м по Акт за общинска собственост 
№1790/15.05.2000 г., в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
„МАРТИНИ ПРОДЖЕКТ‟ ЕООД с ЕИК 205916426, представлявано от 
ЮЛИЯН САВОВ САВОВ. 

2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в град 
Варна, район „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 идеални 
части 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-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XVII-28, кв.22, 
целият с площ 300,57 кв.м по Акт за общинска собственост 
№1790/15.05.2000 г., с „МАРТИНИ ПРОДЖЕКТ‟ ЕООД с ЕИК 205916426, 
представлявано от ЮЛИЯН САВОВ САВОВ, при заплащане на цена в 
размер 67 500 лева (шестдесет и седем хиляди и петстотин лева), без 
включен ДДС, платима преди сключване на договора, без използване на 
други законни платежни средства и след представяне на декларация за 
произход на средствата. 

 
 
 
 
 
1087-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 36, ал. 1, 
т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на 
свои решения №112-3(4)/11.02.2020 г., №137-3(4)/11.02.2020 г. №898-
3(25)/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от 
27.10.2022 г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, 



район „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, по Акт за общинска 
собственост №6400/05.05.2011 г., както и 42,29 кв.м идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.1507.250, целият с площ 159 кв.м, 
по КК и КР на район „Одесос”, град Варна, одобрени със заповед №РД-18-
98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, по Акт за общинска собственост 
№6399/05.05.2011 г., в качеството си на орган по чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона 
за приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
„УИНД ОФ ДРИЙМС‟ ЕООД с ЕИК 204367316, представлявано от 
СТАНИМИР ХРИСТОВ БУРГАСКИ. 

2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в град 
Варна, район „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, по Акт 
за общинска собственост №6400/05.05.2011 г., както и 42,29 кв.м идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.250, целият с площ 
159 кв.м, по КК и КР на район „Одесос”, град Варна, одобрени със заповед 
№РД-18-98/10.11.2008г. на ИД на АГКК, по Акт за общинска собственост 
№6399/05.05.2011 г., с „УИНД ОФ ДРИЙМС‟ ЕООД с ЕИК 204367316, 
представлявано от СТАНИМИР ХРИСТОВ БУРГАСКИ, при заплащане на 
цена в размер 540 000 лева (петстотин и четиридесет хиляди лева), без 
включен ДДС, платима преди сключване на договора, без използване на 
други законни платежни средства и след представяне на декларация за 
произход на средствата. 

 
 
 
 
 
1088-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 36, ал. 1, 
т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на 
свои решения №113-3(4)/11.02.2020 г., №138-3(4)/11.02.2020 г. и №899-
3(25)/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от 



27.10.2022 г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, 
район „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, по Акт за общинска 
собственост №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, 
по КК и КР на район „Одесос”, град Варна, одобрени със заповед №РД-18-
98/10.11.2008г. на ИД на АГКК, по Акт за общинска собственост 
№6399/05.05.2011 г., в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
„УИНД ОФ ДРИЙМС‟ ЕООД с ЕИК 204367316, представлявано от 
СТАНИМИР ХРИСТОВ БУРГАСКИ. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в град 
Варна, район „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, по Акт 
за общинска собственост №6401/05.05.2011 г., както и 42,29 кв.м идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.250, целият с площ 
159 кв.м, по КК и КР на район „Одесос”, град Варна, одобрени със заповед 
№РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, по Акт за общинска 
собственоост №6399/05.05.2011 г., с „УИНД ОФ ДРИЙМС‟ ЕООД с ЕИК 
204367316, представлявано от СТАНИМИР ХРИСТОВ БУРГАСКИ, при 
заплащане на цена в размер 495 000 лева (четиристотин деветдесет и пет 
хиляди лева), без включен ДДС, платима преди сключване на договора, без 
използване на други законни платежни средства и след представяне на 
декларация за произход на средствата. 

 
 
 
 
 
1089-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл.36, ал.1, 
т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на 
свои решения №114-3(4)/11.02.2020 г., №139-3(4)/11.02.2020 г. и №900-



3(25)/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от 
27.10.2022г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, 
район „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 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, по КК и КР 
на район „Одесос”, град Варна, одобрени със заповед №РД-18-
98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, по Акт за общинска собственост 
№7070/24.08.2012г., в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
СТИЛИЯН ДИМИТРОВ ЧЕРНЕВ. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в грaд 
Варна, район „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 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, по КК и КР на район „Одесос”, град Варна, одобрени със 
заповед №РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, по Акт за общинска 
собственост  №7070/24.08.2012 г., със СТИЛИЯН ДИМИТРОВ ЧЕРНЕВ, 
при заплащане на цена в размер 850 000 лева (осемстотин и петдесет 
хиляди лева), без включен ДДС, платима преди сключване на договора, без 
използване на други законни платежни средства и след представяне на 
декларация за произход на средствата. 

 
 
 
 
 
1090-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 36, ал. 1, 
т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на 



свои решения №119-3(4)/11.02.2020 г., №144-3(4)/11.02.2020 г. и №901-
3(25)/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от 
28.10.2022 г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, 
район „Одесос“, ул. „Стефан Богориди“ № 3, представляващ магазин, 
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, 
по Акт за общинска собственост №9024/20.05.2016 г., както и 12,39 кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.515, целият с 
площ 177 кв.м, по КК и КР на район „Одесос”, град Варна, одобрени със 
заповед №РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, по Акт за общинска 
собственост №9575/18.07.2017 г., в качеството си на орган по чл. 3, ал. 3, т. 
2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
СТАНИМИР ХРИСТОВ ИВАНОВ. 

2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в грaд 
Варна, район „Одесос‟, ул. „Стефан Богориди‟ № 3, представляващ 
магазин, 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, по Акт за общинска собственост №9024/20.05.2016 г., както и 
12,39 кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.1507.515, целият с площ 177 кв.м, по КК и КР на район „Одесос”, 
град Варна, одобрени със заповед №РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на 
АГКК, по Акт за общинска собственост №9575/18.07.2017 г., със 
СТАНИМИР ХРИСТОВ ИВАНОВ, при заплащане на цена в размер 122 
000 лева (сто двадесет и две хиляди лева), без включен ДДС, платима 
преди сключване на договора, без използване на други законни платежни 
средства и след представяне на декларация за произход на средствата. 

 
 
 
 
 
1091-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 36, ал. 1, 
т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на 
свои решения №124-3(4)/11.02.2020 г., №149-3(4)/11.02.2020 г и №902-
3(25)/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от 
28.10.2022 г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване за 



приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в община Варна, 
село Каменар, ул. „Княз Борис I“ № 8, представляващ магазин, на първи 
етаж от сграда с идентификатор 35701.501.222.1 със застроена площ 44 
кв.м, както и ½ идеални части от общите части на сградата; склад към 
магазина, представляващ сграда с идентификатор 35701.501.222.2 със 
застроена площ 19 кв.м; ½ идеални части от тоалет, както и 115 кв.м 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 по Акт за общинска собственост 
№3898/15.06.2006 г., в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
АНА ДРАГАНОВА ЧАВДАРОВА-АНДРЕЕВА. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в 
община Варна, село Каменар, ул. „Княз Борис I‟ № 8, представляващ 
магазин, на първи етаж от сграда с идентификатор 35701.501.222.1 със 
застроена площ 44 кв.м, както и ½ идеални части от общите части на 
сградата; склад към магазина, представляващ сграда с идентификатор 
35701.501.222.2 със застроена площ 19 кв.м; ½ идеални части от тоалет, 
както и 115 кв.м 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-18-69/30.01.2020 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XII-
222, кв. 41 с площ 108 кв.м идеални части от 540 кв.м по Акт за общинска 
собственост №3898/15.06.2006 г., с АНА ДРАГАНОВА ЧАВДАРОВА-
АНДРЕЕВА, при заплащане на цена в размер 20 000 лева (двадесет хиляди 
лева), без включен ДДС, платима преди сключване на договора, без 
използване на други законни платежни средства и след представяне на 
декларация за произход на средствата. 

 
 
 
 
 
1092-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 36, ал. 1, 
т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на 
свои решения №125-3(4)/11.02.2020 г., №150-3(4)/11.02.2020 г. и №903-
3(25)/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от 



28.10.2022 г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в община Варна, 
село Каменар, ул. „Княз Борис I“ № 11, 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, както 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-
18-69/30.01.2020 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ I, кв.43, по Акт за 
общинска собственост №10475/06.11.2020 г. (стар АОС 
№409/07.11.1997г.), в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
ТЕОДОРА ИВАНОВА КОСТОВА. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в 
община Варна, село Каменар, ул. „Княз Борис I‟ №11, 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, както 
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, идентичен с УПИ I, кв.43, по Акт за 
общинска собственост №10475/06.11.2020 г. (стар АОС 
№409/07.11.1997г.), с ТЕОДОРА ИВАНОВА КОСТОВА, при заплащане на 
цена в размер 80 000 лева (осемдесет хиляди лева), без включен ДДС, 
платима преди сключване на договора, без използване на други законни 
платежни средства и след представяне на декларация за произход на 
средствата. 

 
 
 
 
 
1093-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 36, ал. 1, 
т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на 
свои решения №126-3(4)/11.02.2020 г., №151-3(4)/11.02.2020 г. и №904-
3(25)/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от 
28.10.2022 г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в община Варна, 
село Звездица, ул. „Нептун”, представляващ сграда с идентификатор 



30497.501.241.1 със застроена площ 56 кв.м и поземлен имот с 
идентификатор 30497.501.241, целият с площ от 1704 кв.м, при граници на 
имота: ПИ 30497.501.822, ПИ 30497.501.240, ПИ 30497.501.801, ПИ 
30497.14.34, ПИ 30497.14.228, ПИ 30497.14.33, ПИ 30497.501.775 и ПИ 
30497.501.751, по КК и КР на село Звездица, община Варна, одобрени със 
Заповед №РД-18-17/06.03.2015 г. на ИД на АГКК, предмет на Акт за 
общинска собственост №10322/17.12.2019 г., в качеството си на орган по 
чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
Общински съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
„АКВА ФИШ ТРЕЙДИНГ 1‟ ЕООД с ЕИК 202581691, представлявано от 
ТИХОМИР СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в 
община Варна, село Звездица, ул. „Нептун”, представляващ сграда с 
идентификатор 30497.501.241.1 със застроена площ 56 кв.м и поземлен 
имот с идентификатор 30497.501.241, целият с площ от 1704 кв.м, при 
граници на имота: ПИ 30497.501.822, ПИ 30497.501.240, ПИ 30497.501.801, 
ПИ 30497.14.34, ПИ 30497.14.228, ПИ 30497.14.33, ПИ 30497.501.775 и ПИ 
30497.501.751, по КК и КР на село Звездица, община Варна, одобрени със 
Заповед №РД-18-17/06.03.2015 г. на ИД на АГКК, предмет на Акт за 
общинска собственост №10322/17.12.2019 г., с „АКВА ФИШ ТРЕЙДИНГ 
1‟ ЕООД с ЕИК 202581691, представлявано от ТИХОМИР 
СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ, при заплащане на цена в размер 76 000 лева 
(седемдесет и шест хиляди лева), без включен ДДС, платима преди 
сключване на договора, без използване на други законни платежни 
средства и след представяне на декларация за произход на средствата. 

 
 
 
 
 
1094-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 36, ал. 1, 
т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на 
свои решения №110-3(4)/11.02.2020 г., №135-3(4)/11.02.2020 г. и №905-
3(25)/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от 
31.10.2022 г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, 
район „Одесос“, ул. „Охрид” № 25, 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, както и 8,02 кв.м идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.1506.744, целият с площ 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 Акт за общинска собственост №218/28.07.1997 г., в качеството си 
на орган по чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
с „ГАНЕВИ ГРУП‟ ООД с ЕИК 205449531, представлявано от АНТОН 
ХРИСТОВ ГАНЕВ. 

2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в град 
Варна, район „Одесос‟, ул. „Охрид” № 25, 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, както и 8,02 кв.м идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.1506.744, целият с площ 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 Акт за общинска собственост №218/28.07.1997 г., с „ГАНЕВИ 
ГРУП‟ ООД с ЕИК 205449531, представлявано от АНТОН ХРИСТОВ 
ГАНЕВ, при заплащане на цена в размер 37 000 лева (тридесет и седем 
хиляди лева), без включен ДДС, платима преди сключване на договора, без 
използване на други законни платежни средства и след представяне на 
декларация за произход на средствата. 

 
 
 
 
 
1095-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 36, ал. 1, т. 1 
от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на свои 
решения №111-3(4)/11.02.2020 г., №136-3(4)/11.02.2020 г. и №906-
3(25)/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от 
31.10.2022 г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, 
район „Одесос“, ул. „Охрид” № 25, представляващ помещения на втори 
надпартерен етаж от триетажна сграда, 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, както и 48,10 кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1506.744, целият с 
площ 244 кв.м, по КК и КР на район „Одесос”, град Варна, одобрени със 
заповед №РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, идентичен с пл. №9, 
кв.79, подрайон 7, целият с площ 214 кв.м по Акт за общинска собственост 
№218/28.07.1997 г., в качеството си на орган по чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона 
за приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
с „ГАНЕВИ ГРУП‟ ООД с ЕИК 205449531, представлявано от АНТОН 
ХРИСТОВ ГАНЕВ. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в град 
Варна, район „Одесос‟, ул. „Охрид” №25, представляващ помещения на 
втори надпартерен етаж от триетажна сграда, 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, както и 
48,10 кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.1506.744, целият с площ 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 Акт за 
общинска собственост №218/28.07.1997 г., с „ГАНЕВИ ГРУП‟ ООД с ЕИК 
205449531, представлявано от АНТОН ХРИСТОВ ГАНЕВ, при заплащане 
на цена в размер 121 000 лева (сто двадесет и една хиляди лева), без 
включен ДДС, платима преди сключване на договора, без използване на 
други законни платежни средства и след представяне на декларация за 
произход на средствата. 

 
 
 
 
 
1096-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 36, ал. 1, 
т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на 
свои решения №1515-3(37)/30.01.2019 г., №1520-3(37)/30.01.2019 г. и 
№907-3(25)/20.04.2022 г. на Общински съвет – Варна, и изготвен протокол 
от 31.10.2022 г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, 
район „Одесос“, ул. „Славянска“ № 1-3-5, представляващ 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, както и 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-18-98/10.11.2008 
г. на ИД на АГКК и изменени със Заповед №18-3740/27.03.2014 г. на 
Началника на СГКК – Варна, предмет на Акт за общинска собственост 
№7755/05.09.2014 г., в качеството си на орган по чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона 
за приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
с „АКВА ФИШ ТРЕЙДИНГ 1‟ ЕООД с ЕИК 202581691, представлявано от 
ТИХОМИР СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ. 

2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в грaд 
Варна, район „Одесос‟, ул. „Славянска‟ №1-3-5, представляващ 
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, както и 
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-
98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК и изменени със Заповед №18-
3740/27.03.2014 г. на Началника на СГКК – Варна, предмет на Акт за 
общинска собственост №7755/05.09.2014 г., с „АКВА ФИШ ТРЕЙДИНГ 1‟ 
ЕООД с ЕИК 202581691, представлявано от ТИХОМИР СВЕТОСЛАВОВ 
ИВАНОВ, при заплащане на цена в размер 795 000 лева (сто двадесет и 
една хиляди лева), без включен ДДС, платима преди сключване на 
договора, без използване на други законни платежни средства и след 
представяне на декларация за произход на средствата. 

 
ДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    ____________________ /ТОДОР  БАЛАБАНОВ/                  
БАЛАБАНОВ/  
 
 
/ 
  БАЛААНОВ/  



 
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 
№ 29 

от заседание, проведено на 08.11.2022 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Социални дейности и жилищна политика” относно: 
(1) – отпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване 

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

на жизнени и комунално-битови потребности. 
(3) – създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги и 

определяне на състава му.  
(4) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Приоритетна ос 2 „Социално 
включване и равни възможности“, Програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2021-2027 г. 

(5) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно 
материално подпомагане 2021-2027 г. 

 
Докл.: Милена Димова – Председател ПК „СДЖП“ 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1097-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с решение  на Общински съвет – Варна № 508-4(14)/04.03.2021 
г., на база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона 
за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община Варна с 
рег. № РД22023441ВН/31.10.2022 г., Общински съвет – Варна отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на жизнени и комунално-
битови потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото 
решение. 



На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 
кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, с оглед навременното получаване 
на отпуснатата еднократна финансова помощ на одобрените лица. 

 
 
 
 
1098-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД22023441ВН/31.10.2022 г., Общински съвет – Варна не отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на жизнени и комунално-
битови потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

 
 
 
1099-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 27, във връзка с чл. 26, т. 3-
7 от Закона за социалните услуги и по предложение от Кмета на Община 
Варна с рег. № РД22023446ВН/31.10.2022 г., Общински съвет – Варна 
реши:  

1. Създава Съвет по въпросите на социалните услуги към Община 
Варна в състав:   

Председател: Кмет на Община Варна  
Заместник-председатели: Заместник-кмет на Община Варна, 

Директор на дирекция „Социални дейности“ 
Секретар: Ивелина Кирилова – началник отдел „Социални услуги и 

проекти“, дирекция „Социални дейности“ 
Членове:  
1. Димитричка Кънчева – директор на Регионална дирекция 

„Социално подпомагане“ – Варна;  
2. Христина Димитрова – директор на дирекция „Социално 

подпомагане“ - Варна; 
3. Д-р Веселина Божилова – началник отдел „Държавен здравен 

контрол“, дирекция „Обществено здраве“ в Регионална здравна инспекция 
– Варна; 

4. Стела Калмукова – старши експерт по приобщаващо образование, 
Регионално управление на образованието – Варна;  

5. Деница Костова – полицейски инспектор в отдел „Охранителна 
полиция“, ОД на МВР – Варна;  



6. Доц. дн Тошко Петров – ръководител на катедра „Социални и 
правни науки“, Технически университет – Варна; 

7. Проф. Силвия Димитрова, д.оз.н. – ръководител катедра „Здравни 
грижи“ към Факултет по обществено здравеопазване, Медицински 
университет – Варна; 

8. Мария Чанкова – директор на ДЦПЛУ „Ривиера“ и ЦСРИ „Чайка“;  
9. Георги Георгиев – председател на „Национален алианс за социална 

отговорност“; 
10. Д-р Йорданка Ненчева – управител на ЦСРИВЖ „Импулс“ - 

Варна;  
11. Нарине Банкова – социален работник за работа със семейства, 

Председател на Фондация „Радост за нашите деца“, Управител на 
Социално предприятие „Пекарна Радост“; 

12. Силвия Бакалова – ръководител на социален център при 
Сдружение „Милосърдие за теб“ – Варна; 

13. Елка Кръстева – правен консултант, Център „Афазия“ при 
Сдружение „Младежки алианс – Варна“; 

14. Надя Георгиева – ръководител на Наблюдавано жилище „Дом 
възможност Варна“. 

15. Адриана Русева – председател на УС на Фондация 
„Владиславово“; 

16. Албена Димова – председател на УС на СНЦОД „Алтруист“; 
17. Христо Шипанов – председател на Съюза на слепите в България – 

регионална организация Варна; 
18. Борислава Черкезова – изпълнителен директор на Фондация 

„Карин дом“. 
19. Марина Карапетян – председател на дружество за хора с 

увреждания „Бриз – 2014“. 
2. Възлага на Съвета по въпросите на социалните услуги да 

разработи и приеме, в срок 30 календарни дни от влизането на решението в 
сила Правилник за устройството и дейността си. 

 
 
 
 
1100-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22023437ВН/31.10.2022 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Приоритетна ос 2 „Социално 
включване и равни възможности“, Програма “Развитие на човешките 
ресурси“ 2021-2027 г. 



2. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички 
необходими правни и фактически действия за законосъобразното 
изпълнение на решението.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 
кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
горните решения предвид необходимостта от осигуряване защита на 
особено важни и значими обществени интереси, а именно – навременно 
кандидатстване за финансиране по процедурата. 

 
 
 
 
 
1101-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22023442ВН/31.10.2022 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно 
материално подпомагане 2021-2027 г. 

2. Определя дейността по предоставяне на „Топъл обяд“ като местна 
дейност по смисъла на Параграф 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на 
Закона за публичните финанси. 

Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички необходими 
правни и фактически действия за законосъобразното изпълнение на 
настоящото решение, за кандидатстване с проектно предложение по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно 
материално подпомагане 2021-2027. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 
кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
горните решения предвид необходимостта от осигуряване защита на 
особено важни и значими обществени интереси, а именно – навременно 
кандидатстване за финансиране по процедурата. 

 
 
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 
№ 29 

от заседание, проведено на 08.11.2022 г. 
по точка пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване” относно: 
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

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

граждани за лечение. 
(3) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

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

по асистирана репродукция. 
 

Докл.: Анелия Клисарова – Председател ПК „Здравеопазване“ 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1102-5. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК22002153ВН/26.09.2022 г., решение на 
Общински съвет – Варна № 908-4(25)/20.04.2022 г., и на база здравен 
статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение 
на лицата, посочени в приложение към настоящото решение.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 
кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, с оглед навременното получаване 
на отпуснатата еднократна финансова помощ на одобрените лица. 

 
 
 
 



1103-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 
база здравен статус във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет 
на Община Варна с рег. № ЗК22002153ВН/26.09.2022 г., Общински съвет – 
Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

 
 
 
1104-5. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК22002165ВН/27.09.2022 г., решение на 
Общински съвет – Варна № 908-4(25)/20.04.2022 г., и на база здравен 
статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за дейности 
и изследвания по асистирана репродукция, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 
кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, с оглед навременното получаване 
на отпуснатата еднократна финансова помощ на одобрените лица. 

 
 
 
1105-5. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК22002165ВН/27.09.2022 г., Общински съвет – 
Варна не отпуска финансови средства за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 29 

от заседание, проведено на 08.11.2022 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка шеста от дневния ред. Питания и отговори 

на питания. Заповядайте, колега Чутурков. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Уважаеми г-н Портних, в период на икономическа криза проблемът 

за жилищата за крайно нуждаещи се ще става все по-актуален. Във връзка 
с това възниква въпросът – каква част от разполагаемия жилищен фонд се 
използва? Има сигнали, че една част от тях с години стоят без наематели. 
Такъв е примерът с общинско жилище в район „Вл. Варненчик“, бл. 9, вх. 
4, ет. 3, ап. 93, което след смъртта на наемателя преди 2-3 години 
продължава да бъде незаето. И вторият въпрос. Като варненци се гордеем с 
нашата Морска градина. На фона на сравнително доброто поддържане от 
общинското предприятие, неприятна гледка представляват порутените 
стопански постройки и фургони на алеята, минаваща покрай Терариума на 
територията на Природонаучния музей към централната алея на Морската 
градина. Въпросът е – какво се прави за поддържане на необходимия 
стопански фонд и ликвидирането на загубилите предназначението си 
сгради? И искам да поставя един въпрос, който разбрах, че има някакво 
развитие. Знаете, че на 03.11. щеше да стане много така живото отнемаща 
катастрофа на влака, който пътуваше от София за Варна. По случайност в 
него пътува един наш съгражданин – Върбан Петков, който стана известен 
като спасителя на влака. Той успява да задейства ръчната спирачка, да 
използва пожарогасители, да потуши пожара частично, да изведе хората и 
накрая не успява да си вземе багажа, тъй като вече вагонът е в пламъци. 
Това, което искаме групата на БСП, е да предложим в съответствие със 
Статута за удостояване с почетни звания и отличия на община Варна 
специално за героична постъпка в мирно време, кметът на общината или 
председателя на Общинския съвет да предложат за удостояване с почетно 
звание и отличие г-н Върбан Петков. Смятаме, че като съграждани ние му 
дължим това отличие. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Атанасов, след това г-н Георгиев. 



Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, 

първото е свързано с комплекс „Фанагория“, който се намира в район 
„Аспарухово“, бул. „Първи май“, с едно писмо, което от началото на 
годината и след разговор с кмета на район „Аспарухово“, започнахме едно 
проучване по отношение на законосъобразността на този обект и договора, 
който е сключен с представляващите тази фондация. От направените 
справки договорът е изтекъл през 07.2008 г., като въпреки клаузата в чл. 
17, че след три месеца може да бъде увеличен с още три години, те вече 
няколко пъти преминават този срок. Има установени нарушения по 
отношение на оградата, която не е по изискванията на Закона за 
устройство на територията. Молбата ми към Вас е за съдействие по този 
въпрос заедно с кмета на район „Аспарухово“, за да може да се 
предприемат необходимите действия, за да се освободи това място, и вече 
район „Аспарухово“, както прецени, то е част от парка, да действа с този 
имот. Втората ми молба е в аспект, че през 2021 година, в декември месец, 
гласувахме част от преписки, свързани с ликвидация на имоти, 
включително и търгове. Към мен се обърнаха част от гражданите, с които 
проведох разговор. Те ме помолиха просто, тъй като срокът е доста дълъг, 
откакто е взето решението и заповедите все още не са подписани. Молбата 
ми е тези заповеди да обърнете внимание, ако не са разписани, тъй като е 
минало вече почти година, да видите, ако няма някакъв проблем, разбира 
се, който е свързан с тях, за да могат тези хора да си внесат сумите и да 
могат да си разполагат с имотите. И последното, което искам да обърна 
внимание. На една от сесиите, по-точно на една от комисиите, стана 
въпрос за издаванията на освобождаване от такса смет, битови отпадъци, 
на част от концесионерите. Тъй като чл. 19а от Наредбата е отпаднал, 
оттам нататък се получава един казус, който, разбира се, е от 
компетенциите на администрацията, в случая на дирекция „Екология“ и 
дирекция „Финанси“. Но писмото, което бях пуснал, няма значение, е 
разпределено към УСКОР, които са ми отговорили, че не е в тяхната 
компетенция. Та, молбата ми към Вас е – за да не пишем нови писма, които 
пак да отиват просто, да обърнем внимание, и двете дирекции да направят 
една среща, включително и с нас от съветниците, които желаят, за да 
видим този пропуск, който е в Наредбата, да можем да го отстраним, ако 
има такъв и не е предвидено друго в Закона за концесиите, разбира се, 
концесионния договор на концесионерите и ако има такъв пропуск, да го 
поправим, за да може тези средства да влизат в бюджета на Община Варна. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колега Георгиев, имате думата. Напомням – две 

питания в рамките на три минути. 
 



Георги ГЕОРГИЕВ 
Благодаря за напомнянето, г-н председател. Ние сме стриктни по 

отношение, както на бройката питания, така и времето. Сега ще Ви го 
покажа. Г-н кмете, традиционният ми първи въпрос от шест поредни сесии 
е свързан със залата във „Владиславово“. Тя продължава да няма 
тренировъчен график. Не мога да разбера защо шест поредни сесии 
говорим едно и също и Вие не внасяте предложение за формата на 
стопанисване на въпросната зала. След всички разговори, които сме 
провели с всички по веригата на администрацията, стана ясно, че това е 
последното, което трябва да бъде внесено от Вас, за да се реши формата на 
стопанисване на тази зала и тя да започне да функционира като спортен 
център. Там трябва да се води редовен спортен график, както и да бъдат 
провеждани състезания. Мястото й е чудесно, квартал „Владиславово“ съм 
сигурен, че ще осигури достатъчно публика за самата зала, трябва да 
започне да бъде извършвана там тренировъчна дейност, както и спортни 
събития. Разчитам най-накрая да има развитие по този въпрос. Вторият ми 
въпрос е свързан с училище „Димчо Дебелянов“, което отново е оградено с 
обезопасителни ленти. Децата отново не се допускат в двора на училището 
и буквално са заключени от сутрин до вечер там, буквално, като учениците 
до четвърти клас учат от осем до шест, със занималнята включително. Цял 
ден тези деца са в сградата на училището, не могат да излязат навън, 
особено ако задуха по-сериозен вятър. И това нещо продължава вече, не 
съм сигурен, ама около година. Въпросът ми е – кога ще бъде разрешен 
проблемът с покрива на училище „Димчо Дебелянов“ и съответно ще бъде 
намерено реално решение, което да позволи на децата да ползват цялата 
инфраструктура на училището. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колега Губатов, след това г-н Вешев. 
 
Юлиян ГУБАТОВ  
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, въпросът ми е 

свързан със Синята зона. Голяма част от улиците в обхвата на Синята зона 
се намират в лошо състояние. Това е факт. Тези улици генерират 
ежедневно приходи, а реално средствата не се връщат обратно в тях под 
формата на подобрение в инфраструктурата. Къде отиват приходите, 
генерирани от Синята зона? Мога да кажа примерно за централната част на 
града – ул. „Любен Каравелов“, зад Икономически университет, това са 
снимки от вчера, тази (дупка – бел.) е дълбока около 15 см, тази също е от 
там. Ул. „Иван Аксаков“ – също в участъка между „Осми Приморски“ и 
„Васил Друмев“, също е в тежко състояние. Тези улици генерират 
ежедневни приходи и защо част от тези средства не се връщат отново в 
тях. Това ми е въпросът. Благодаря. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Губатов. Г-н Вешев, след това г-жа Димитрова. 
 
Веселин ВЕШЕВ 
Уважаеми колеги, г-н кмете, на 11.06.2020 г. при посещение в нашия 

град  тогавашният първи партиен и държавен ръководител гръмко обяви, 
че Варна ще се сдобие с няколко линии на леко метро. На 29.09. същата 
година с мнозинство от 27 гласа Общинският съвет гласува отпускане на 
240 хил. лв. за предпроектно проучване. Какви са изводите от това 
предпроектно проучване? Има ли Варна нужда от Вашите линии, г-н 
Портних, или са дадени тези 240 хил. лв. за научнофантастична новела по 
сценарий на Бойко Борисов? И вторият ми въпрос е във връзка с едно 
изтекло видео в социалните мрежи, което беше пуснато и по няколко от 
националните телевизии. Става въпрос за превишаване на правата от 
служители на общинска полиция при арест на уличен музикант. Въпросът 
ми е – установени ли са лицата, тези служители, и наложено ли им е 
някакво наказание? Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-жо Димитрова, заповядайте. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Г-н кмет, уважаеми колеги. Г-н кмет, кога ще поискате оставката на 

главния архитект за груби нарушения на Конституцията на Република 
България, АПК, ЗУТ, в градоустройството на града. Презастроен с 
комплекси, хоризонт, закриващи хоризонта лабиринт, протестиращи за 
път. Зелените площи станаха паркинги, изсечени и бетонирани санитарно-
охранителни зони на дерета. Липсват детски и спортни площадки, а детски 
игрища станаха паркинги. Разрушени стадион и дом „Младост“, 
последният след разговор с главния архитект. Застроена Морска градина, 
около Паметника на българо-съветската дружба. Непрекъснати ВиК и 
други аварии, вследствие огромните строежи, обслужвани от огромни 
машини. Огромни строежи в свлачищни зони – Изгрев, Сотира, Св. 
Никола, Пчелина, зелената площ до Вятърната мелница и Моста, а 
половината Изгрев няма дори водопровод. Неумение, мотивирано да 
отказва разрешение за строителство. След изсичане горичката на 
„Подвис“, издал Акт 16 на блока, затворил за 2 000 души пътеката към 
моста на „Подвис“, въпреки че блокът е със свод на мястото й. Странно 
изгоряха бараките до Първа езикова гимназия, ползвани за занимални, и 
само 13 дни след това собственикът е поискал издаване разрешение за 
строеж, без да обезщети собствениците в съседния имот, чиито прозорци 
са изпочупени от пожара, и без да изчака разследване на прокуратурата, 
въпреки че ако имаше газова бутилка на терасата, щеше да гръмне блокът. 
До Кукления театър изгоря сграда паметник на културата и там също ще се 



строи. До Техникумите също имаше пожар. Строят се блокове, пречещи на 
разширението на бул. „Христо Смирненски“, до електропроводи, и се 
компрометира магистралният водопровод. Бул. „Левски“ изолира Цветния 
квартал. Липсата на желание за преразглеждане на ОУП на Варна, който 
трябваше да бъде преразгледан още 2014 г. след голямото наводнение. 
Липсват минерални обществени басейни и чешми. Втори въпрос – защо 
допускате обществени блага, като озеленяване, минерални чешми, басейни 
и други, да бъдат незаконно и нецелесъобразно унищожавани, преди да 
бъдат изградени поне равностойни такива. Внесли сме декларация от 
протеста на 29.10.2022 г. до всички институции, с която изискваме 
незабавно възстановяване на обществените минерални басейни, 
рехабилитационния и балнеологичен комплекс „Дом Младост“, както и 
минералната му чешма. И категорично възразяваме против изграждане на 
жилищна сграда, огромна, с 410 апартамента в имота, който трябва да бъде 
единствено за обществено ползване поради местонахождението си – срещу 
сондажа,  изкарващ минерална вода от 1 800 м дълбочина. И подкрепяме 
исканията на клубовете по плувни спортове за осигуряване на повече 
минерални басейни за обществено ползване. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Изтече времето. Благодаря. Г-н Капитанов. 
 
Николай КАПИТАНОВ 
Уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги, имам два съвсем тривиални 

въпроса, кратки. Първият е кога все пак, след като съм го питал това 
сигурно 5-6 пъти, включително от тази трибуна, и директно  отправям 
въпрос към Вас – кога все пак ще може да видим договора между фирма 
„Балистик сел“ и Община Варна, който е свързан с обслужване на 
Интегриран градски транспорт-Варна, където всяка година отиват 
милиони, без да е ясно за какво. Тоест в договора това може би ще бъде 
описано достатъчно ясно, но в момента ние имаме притеснения, че там 
най-вероятно общината вече е платила повече за обслужване, отколкото за 
изграждане на системата. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е – 
на 30 март тази година има становище на началника на РДНСК – Варна, 
което прехвърля към кмета на община Варна за ползване при 
предприемане на съответните действия по компетентност по реда на чл. 
195 и 196 от ЗУТ. Става въпрос за училище „Димчо Дебелянов“, като с 
този документ всъщност РДНСК прехвърля на община Варна и налага на 
община Варна, само че там проблемът е особен, няма краен срок в закона 
посочен, да бъде направена комплексна оценка на състоянието на училище 
„Димчо Дебелянов“, най-вече покрива, на който всички вие знаете, че 
паднаха едни керемиди, други там танцуват, някои изчезнаха, после пак се 
появиха. Разбира се, в момента другият странен въпрос е, че в училище 
„Димчо Дебелянов“ се води ремонт на нещо, което все още е в гаранция, а 



се води ремонт от трета фирма, при положение че тази която носи 
гаранцията, все пак се появи по едно време, не знам въобще да е търсена от 
нея такава отговорност. Та – въпросът ми е кога ще бъде установено от 
специалисти, съгласно предписанията на РДНСК, безусловно състоянието 
на този покрив и на училището, което все пак всички… там са около 1 000 
деца, преди малко колегата го коментира, те наистина са в много тежки 
условия. Аз лично съм част от обществения съвет на това училище и 
затова така проявявам по-сериозна ангажираност към него, все пак съм 
вътре в тази информация. Но ние трябва да имаме експертна оценка на 
състоянието. Тази експертна оценка все още я няма. Никой не казва 
категорично със съответната експертиза дали е, или не е безопасно това 
училище, ползването на двора и движението въобще около него. И след 
като има предписание от страна на РДНСК и са минали оттогава седем 
месеца и повече, надявам се да кажете кога все пак ще имаме резултат от 
тази проверка, тя вече може би вече се е случила. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Няма други заявки за питания, значи давам думата на 

г-н Портних.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря Ви, г-н председател. Уважаеми г-н председател, уважаеми 

дами и господа общински съветници, уважаеми съграждани, на първо 
място да честитя имения ден на всички днес, на всички празнуващи. Да, 
днес успяхме да наградим в присъствието на комисар Тотев и на главния 
комисар Николов нашия съгражданин пожарникар, който предотврати 
наистина една реална трагедия във влака близо до гара Каспичан. Разбира 
се, това е една възможна стъпка. Вярвам, че всички заедно всъщност ще 
спазим процедурите. Ще го наградим и допълнително.  

Благодаря Ви за въпросите. Част от тях навяват на някакви 
внушения. По темата единствено ще се включа с лекото метро и проекта за 
лекото метро. Аз считам, че това е един изключително важен проект за 
града ни, защото той отговаря на няколко предизвикателства. От една 
страна, безусловно това е по-екологично чист транспорт. От друга страна, 
това е връзката между летището и курортните комплекси. Това трасе 
всъщност не сме го измислили ние, говоря в този състав – нито на 
Общинския съвет, нито на администрацията. Това е проект, коментиран 
години, години назад във времето. На трето място обаче, този проект 
всъщност ще бъде и връзката на града с новата индустриална зона. И ако 
не бяхме попаднали в това безвремие от две години, най-вероятно този 
проект щеше да заеме своето място и в Плана за възстановяване. С други 
думи, индустриалната, новата индустриална зона на Варна. За съжаление, 
при управлението на коалицията, на там четворната коалиция на ПП, ДБ, 
БСП и ИТН, това не намери място – нито индустриалната зона, нито 



бъдещото леко метро не намери място в Плана за възстановяване. Тъй като 
по този План за възстановяване всъщност още нито един лев не е протекъл 
по никакъв начин, може би ще се намерят някакви други опции и това да 
върви. Така или иначе, това, което ние все пак заедно сме направили, а 
именно възлагането на предпроектните проучвания приключва и то ще 
бъде презентирано, респективно на база на това ще проведем и 
процедурата за възлагане на проектирането на разширението на бул. „Цар 
Освободител“. С други думи, така, както всъщност беше изпълнен 
„Левски“, разбира се, в едни много по-трудни чисто условия, от гледна 
точка на релефа, но все пак това даде в една голяма степен едно 
алтернативно трасе извън центъра на град – в посока от летището към 
курортните комплекси най-общо казано. Но „Цар Освободител“ всъщност 
се случи, едно второ такова трасе и съм убеден, че това ще е решение и за 
всички живущи, които ежедневно минават през ада на задръстването в там 
стеснените му участъци. За да може едното трасе, тоест трасето на 
бъдещия булевард „Цар Освободител“ и разширението му, да съответства, 
респективно и на трасето на лекото метро или градска железница, или 
както го наречем, а именно бяха проведени тези процедури, които ни 
отнеха време. Всъщност, обаче, ако не бяхме изпаднали в същия този 
двугодишен период на безвремие, най-вероятно по „Цар Освободител“ и 
разширението му вече щеше да се работи. Така че то е научна фантастика, 
тоест аз не бих го нарекъл научна фантастика или фантастика изобщо, тук 
е въпрос нали естествено на можене и неможене. При тези обстоятелства 
видно не можеше. Може би ще дойдат едни нормални обстоятелства, в 
които това ще се случи, защото съм убеден, че той е добро за варненци, но 
и за развитието на града.  

И един коментар кратък за Синята зона. Напълно съм съгласен, тоест 
разбирам по-скоро същината на въпроса. Но едно уточнение, вие добре 
знаете размера на средствата, които се получават годишно от Синята зона. 
И Синята зона не е създадена, нали, това трябва ясно и точно да се разбира 
от всички, за да печели пари Общината. Не е това целта под никаква 
форма. Синята зона е някакъв вид опит за регулиране на проблема с 
паркирането в централната градска част. Не сме измислили топлата вода, 
това е практика във всеки един развит град. Но искам да напомня просто, 
тъй като вие показахте две конкретни дупки, които наистина е необяснимо 
за хората защо не се запълват, най-вероятно. Та, исках просто да ви 
напомня, че параграфът, перото, където бяха предвидени средствата за 
запълване на дупки в бюджета ни за тази година, беше обжалвано от 
областния управител от Промяната и все още е в съда. Първото заседание е 
на 21-ви ноември. Или на първото не се явиха, защото кой бил получил 
призовка, кой не е, знаете ги тия номера, че на следващото заседание е на 
21-ви декември. Тоест ние не можем да запълним на практика нито една 
дупка просто защото областният, спомнете си, всички добре помним, 
държавният бюджет беше приет април месец безпрецедентно. Това е 



безпрецедентно в историята въобще, нали, на страната. Респективно 
общинския бюджет го приехме в средата на годината. Че колко пъти го 
връщаха, че такова, че накрая го ожалиха в тази му част и все още не е 
проведено заседание по същина в съда. Така че затова нека да е ясно и 
всеки като го питат съгражданите, защото съм сигурен, че към всеки един 
от вас се задава този въпрос. Нали да е ясно, че случката е поради факта, че 
перото за запълване на дупките всъщност е, така както е с бюджета 
обвързано, е в съда. Това е ситуацията. Благодаря ви и конструктивна и 
успешна работа!  

 
От залата 
На другите кога ще бъде отговорено? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Писмено в срок. Тя е публична информацията там и може 

и в интернет да я набавите. Така писмено ще ви се отговори на всички. По 
отношение на това аз също мога да ви дам линк откъде да се снабдите с 
информацията на сайта на Агенцията за обществени поръчки.  

 
 
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 
№ 29 

от заседание, проведено на 08.11.2022 г. 
по точка седма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука 
и образование” относно: 

(1) – актуализация на Списъка на средищните детски градини и 
училища в Република България за учебната 2022/2023 г. 

 
Докл.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „НО“ 

       
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1106-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл. 53, ал. 2  и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 
образование и чл. 3 от Постановление на Министерски съвет 
№128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в списъка на 
средищните детски градини и училища и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД22023436ВН/31.10.2022 г., Общински съвет – 
Варна  реши: 

1. Да се запази статута на СУ „Димчо Дебелянов“ за учебната 
2022/2023 година като средищно училище. 

2. Възлага на Кмета на Община Варна да изготви мотивирано 
предложение до Министъра на образованието и науката за включване на 
СУ „Димчо Дебелянов“ в Списъка на средищните детски градини и 
училища в Република България за учебната 2022/2023 година. 

 
 

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 
№ 29 

от заседание, проведено на 08.11.2022 г. 
по точка осма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Обществен ред и сигурност” относно: 

(1) – приемане на План за защита на населението при бедствия. 
 

   Докл.: Рюян Ризов – Председател на ПК „ОРС“ 
 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1107-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 13 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 11 от 
Закон за защита при бедствия и по предложение на кмета на община 
Варна с рег. № РД22020644ВН/23.09.2022 г., Общински съвет – Варна 
приема План за защита на населението при бедствия, 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 
№ 29 

от заседание, проведено на 08.11.2022 г. 
по точка девета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Туризъм, търговия и рекламна дейност” относно: 

(1) – приемане на Програма за развитие на туризма на територията на 
община Варна за периода 2021 – 2030 година и План-график за 
реализиране на Програмата. 

 
Докл.: Стоян Попов – Председател ПК „ТТРД“ 

       
 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1108-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 
11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за туризма и по предложение от Кмета на община 
Варна с рег.№ Д20001622ВН-005ВН/05.08.2022 г., Общински съвет – 
Варна приема Програма за развитие на туризма на територията на 
община Варна за периода 2021 – 2030 година и План-график за 
реализиране на Програмата, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

Общински съвет – Варна възлага на дирекция „Туризъм“ при община 
Варна изготвянето на годишен мониторингов доклад /отчет/ за изпълнение 
на Програмата и предоставянето му в Общински съвет – Варна в срок до 
30 юни на годината, следваща отчетния период.  

 
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 
№ 29 

от заседание, проведено на 08.11.2022 г. 
по точка десета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински 
съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода от 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

       
 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1109-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 27, ал. 6 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, 
ал. 1, т. 8 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – 
Варна, Общински съвет – Варна приема отчет на Председателя на 
Общински съвет – Варна за дейността на Общински съвет – Варна и 
неговите комисии за периода от 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 

ЮП/ЮП    ____________________ /ТОДОР  БАЛАБАНОВ/



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 29 

от заседание, проведено на 08.11.2022 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Промени в съставите на постоянни, временни и 
специализирани комисии към Общински съвет – Варна. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1110-11. 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 освобождава от състава на ПК „Архитектура и градоустройство” 
общинският съветник Веселин Миленов Вешев. 

1110-11-1. 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 решава общинският съветник Веселин Миленов Вешев да бъде 
член на ПК „Благоустройство и комунални дейности”. 

 
 
 
1111-11. 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 решава общинският съветник Мария Иванова Димитрова да бъде 
член на: 

ПК „Архитектура и градоустроуство”, 
ПК „Собственост и стопанство“,  
ПК „Социални дейности и жилищна политика“,  
ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда“,  
ВрК „Правна комисия“, 



ВрК „Изработване на проект за Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – Варна“. 

 
 
 
 
 

1112-11. 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 освобождава от състава на ПК „Социални дейности и жилищна 
политика” общинският съветник Георги Иванов Георгиев. 

1112-11-1. 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 решава общинският съветник Георги Иванов Георгиев да бъде член 
на ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност”. 
 
 

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 
№ 29 

от заседание, проведено на 08.11.2022 г. 
по точка дванадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО:  Дискусия с гражданите. 
 
 

     
 

  
Общински съвет – Варна няма решения. 

 

 
 
 
 
 

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