
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 

№ 31 

от заседание, проведено на 21.12.2022 г. 

по точка първа от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна да 

участва в извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, 

насрочено на 21.12.2022 г. 

 

Докл.: Христо Атанасов – Зам.-председател на ОбС 

 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1116-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 

198е от Закона за водите, и във връзка с писмо рег. № РД22025467ВН-

001ВН/28.11.2022 г. от Областния управител на област с административен 

център Варна, Общински съвет – Варна упълномощава, при невъзможност 

на Кмета на Община Варна да присъства, представителя на Община Варна 

– общинския съветник Станислав Георгиев Иванов, да участва в 

извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, 

което ще се проведе на 21.12.2022 г. /сряда/ от 14:00 часа и да гласува по 

посочените в предварително обявения дневен ред точки, като има следните 

правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 

Асоциацията за 2023 г., в размер на 14962.50 /четиринадесет хиляди 

деветстотин шестдесет и два лева и 50 ст./ лв., съгласно чл. 20, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г.).“ - Да 

участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-

добрата защита интересите на Община Варна. 
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане, разглеждане, 

приемане на решение за подписване и подписване на „Допълнително 



споразумение № 2 към договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги“. - Да участва в 

разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 

интересите на Община Варна.  

Упълномощава представителя на Община Варна – общинския 

съветник Станислав Георгиев Иванов с правото да упълномощи 

председателя на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД да подпише 

„Допълнително споразумение № 2 към договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги“. – Да 

участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-

добрата защита интересите на Община Варна. 
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други“. - Да участва в 

разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 

интересите на Община Варна.  

1116-1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 

решава след участието си в извънредното Общо събрание на Асоциация 

по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация – Варна“ ООД, представителят на Община Варна, общинският 

съветник Станислав Георгиев Иванов, на следващото заседание на 

Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на 

Общото събрание, за сведение. 

На основание чл. 60 от Административно-процесуалния кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

поради необходимостта от защита на важни обществени интереси, тъй като 

от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 

поправима вреда, а именно, че извънредното Общо събрание на Асоциация 

по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация – Варна“ ООД е насрочено за 21.12.2022 г. от 14:00 часа. 

 

 
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 

№ 31 

от заседание, проведено на 21.12.2022 г. 

по точка втора от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Избор на заместник-председател на Общински съвет – 

Варна. 

 

Докл.: Христо Атанасов – Зам.-председател на ОбС 

 
 

       

 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1117-2. На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация чл. 8, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 

Варна избира за заместник-председател на общинския съвет Николай 

Павлов Почеканов. 

 

 

 

 

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 

№ 31 

от заседание, проведено на 21.12.2022 г. 

по точка трета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Финанси и бюджет” относно: 

(1) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна“  ЕООД, ЕИК 000090147. 

(2) – необходимост от осигуряване на средства за допълнително 

финансиране на обекти от капиталовата програма на Община Варна, 

финансирани с банкови заеми. 

(3) – промяна на решение на Общински съвет – Варна с № 1418-2. 

III. (36)/19.12.2018 г., променено с решения № 420-2. т. 1(10)/16,17.12.2020 

г. и  № 801-1.(23)/01.03.2022 г. 

(4) – изменение и допълнение на решение на Общински съвет – 

Варна № 1418-2.IV.(36)/19.12.2018 г., изменено с решение № 913-

4(25)/20.04.2022 г. за удължаване на срока на договор за банков кредит за 

основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в 

детски градини и детски ясли на територията на Община Варна. 

(5) –  изменение и допълнение на чл. 18, т. 3 от Приложение № 1 

към Наредбата на Общински съвет – Варна за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Варна. 

(6) – изменение на решение № 434-2(10)/16.12.2020 г. на 

Общински съвет – Варна, изменено с решение № 918-4(25)/20.04.2022 г.  

– Цени на превозни документи, в частта на Раздел I.  

(7) – вземане на решение за увеличаване на цената на социалните 

погребения и избор на фирма изпълнител. 

(8) – одобряване на инвестиционна програма на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД и даване на съгласие за сключване на договор 

за банков кредит за финансиране на предстоящи строително-монтажни 

работи.  

(9) – актуализация на Икономическата рамка за 2022 г., по 

договор за обществен превоз на пътници с рег. № 

РД13024368ВН/23.10.2013 г. 



(10) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектни 

предложения за изпълнение на инвестиции по процедура за подбор на 

проекти от крайни получатели „Модернизация на образователна среда”, 

по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), както и 

осигуряване на тяхната устойчивост. 

(11) – даване на съгласие за Община Варна да кандидатства по 

процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за 

кандидатстване „Бъдеще за децата“, Приоритетна ос 2 „Социално 

включване и равни възможности“, за безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. 

(12) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 

предложение „Изграждане и функциониране на Черноморски 

младежки център“ за финансиране по процедура за подбор на проектни 

предложения по Националния план за възстановяване и устойчивост - 

„Дейност 1: изграждане на младежки центрове (в областни градове)”. 

(13) – даване на съгласие за осигуряване на допълнително 

финансиране за изпълнение на стоително-монтажни работи за проект 

„Облагородяване на достъпа на рибарско селище „Карантината“ и 

изграждане на образователно-информационен център за спорт“ по 

Оперативна програма за морско дело и рибарство 2014-2020“. 

(14) – даване на съгласие за осигуряване на допълнително 

финансиране за изпълнение на стоително-монтажни работи за проект 

„Модернизация на културна инфраструктура на град Варна – Народно 

читалище „Петко Рачев Славейков 1928“, финансиран по 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.        

(15) – даване на съгласие за осигуряване на допълнително 

финансиране по проект „Енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради в гр. Варна“, по процедура „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Варна“, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г. 

(16) – даване на съгласие за осигуряване на допълнително 

финансиране по проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на 

сграда филиал ТМПЦ – Варна“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г. 

(17) – изменение и допълнение на чл. 34, ал. 4 от Приложение № 1 

към Наредбата на Общински съвет – Варна за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Варна. 

(18) – вземане на решение за приемане на мерки за подпомагане на 

таксиметровия бранш. 



(19) – вземане на решение за увеличаване на дневния храноден на 

Обществена трапезария. 

(20) – осигуряване на финансиране за покриване на задълженията на 

„Жилфонд“ ЕООД – в ликвидация. 

(21) – даване на съгласие за заемообразно финансиране по проект 

„Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални 

услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и 

„Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и 

техните семейства“ на територията на Община Варна“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

(22) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства за 

безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение „BEST – Blue 

Energy Circle for Stronger Future” по първата покана на Програма 

„Европейска градска инициатива – иновативни действия“.   

(23) – опрощаване на държавни вземания. 

 

Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“ 
 

       

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1118-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 100, ал. 2, т. 4 от Закона 

за лечебните заведения и по предложение от групата общински съветници 

на ПП ГЕРБ в Общински съвет – Варна с рег. № 

ОС22000887ВН/20.12.2022 г ., Общински съвет – Варна взема решение да 

бъдат отпуснати финансови средства в размер до 1 000 000 лв. (един 

милион лева) за нуждите на „Специализирана болница за активно 

лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД, ЕИК 

000090147, като целева субсидия за приоритетно погасяване на задължения 

на лечебното заведение за трудови възнаграждения на персонала, 

публични задължения към Национална агенция по приходите и 

Национален осигурителен институт за данъци и осигурителни вноски на 

персонала, както и към „Енерго-Про“ Варна ЕАД.  

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2022 

г. 

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Специализирана 

болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ 

ЕООД, да внесе отчет за разходваните средства, съгласно взетото решение 

и посочените по-горе приоритетни плащания, както предложение за 



увеличаване на капитала на търговското дружество, със стойността на 

целевата субсидия. 

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, свързана с възможността за 

водене на съдебни производства, които биха довели до увеличаване на 

основните задължения с начисляването на лихви, такси и разноски за 

сметка на лечебното заведение. 

 

 

 

1119-3. 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 по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 

№ РД22026992ВН/15.12.2022 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Приема актуализиране на обектите, финансирани от целева 

капиталова субсидия по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2022 г. (Приложение № 10) и с преходен остатък 

по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. 

и 2021 г. (Приложение № 10а), съгласно приложения към настоящото 

решение, както следва: 

           - Намаление в размер на 2 345 543 лв., в това число: 

 по дейност 606, § 51 намаление с 189 000 лв. от обект „Основен 

ремонт на ул. „Райко Даскалов“, по плана на 16 м.р., район „Младост“  

(обект фактически свързан с бул. „В. Левски“), в това число проектиране, 

авторски надзор, комплексен доклад, строителен надзор, паспорт за сметка 

на осигурено финансиране от банков заем; 

по дейност 619, §51 отпада обект „Благоустрояване на пространство 

заключено между ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Братя Миладинови“, ул. 

„Съединение“ и ул. „Георги Раковски“ (ПИ 10135.1502.145)“ със стойност  

119 200 лв.; 

 по дейност 745, §52-06 отпада обект „Разширение  на Гробищен 

парк „Запад“, с. Тополи, в това число отчуждаване“ със стойност 2 000 000 

лв. 

по дейност 311, §51 намаление с  37 343 лв.  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), 

представляващи реализирана икономия след приключване на обекта. 

          - Увеличение в размер на 2 345 543 лв. в §51, дейност 606, като се 

осигури допълнително финансиране на обекти по банкови заеми: 

- по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в 

район „Приморски“, Община Варна“ одобрен с решение на Общински 

съвет Варна с № 909-4.II.(25)/20.04.2022 г. по приложение 12а – 1 969 382 

лв.; 

- по проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на 

територията на Община Варна”, одобрен с Решение на Общински съвет – 

Варна № 526-4.IV.1.(14)/04.03.2021 г. по приложение 12д – 376 161 лв. 

2. Приема приложение № 15 „Актуализиран разчет на разходите 

финансирани от приватизационни сделки“, съгласно приложение към 

настоящото решение, както следва:  

          - намаление в размер на 730 000 лв. за сметка на отпаднали обекти, в 

това число: дейност 619, §51 „Основен ремонт на паркинг в междублоково 

пространство, разположен в карето между ул. „Оборище“, ул. 

„Македония“, ул. „Пирин“ и ул. „Братя Миладинови“, по плана на 13-ти 

м.р., гр. Варна“ – 430 000 лв.; д.714, §51 „Проектиране и изграждане на 

топлообменни станции за утилизиране на геотермална топлина в ПК 

„Приморски““ – 300 000 лв. 

           - увеличение във връзка с преизпълнение на приходите от 

приватизационни сделки в размер на 654 500 лв. 

Със средствата в общ размер на 1 384 500 лв. да се увеличи §51, 

дейност 606 за допълнително финансиране на обект „Реконструкция на ул. 

„Прилеп” в участъка от бул. „Ян Палах” до вход м-ст „Пчелина“, в това 

число реконструкция на съоръжения, гр. Варна”, в това число: 

„Реконструкция на ул. „Прилеп” в участъка от бул. „Ян Палах” до вход м-

ст „Пчелина“, в това число реконструкция на съоръжения, гр. Варна” – I-ви 

етап по проект “Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на 

територията на Община Варна”, одобрен с Решение на Общински съвет – 

Варна № 526-4.IV.1.(14)/04.03.2021 г. по приложение 12д.   

3. Приема  приложение № 19 „Актуализиран разчет на разходите по 

бюджета за 2022 г., финансирани с приходи от туристически данък“, 

съгласно приложение към настоящото решение с преизпълнението на 

приходите от туристически данък в размер на 1 592 394 лв. Със средствата 

от преизпълнение на приходите да се увеличи §51, дейност 606 за 

допълнително финансиране на обекти по проект „Основен 

ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община Варна”, 

одобрен с Решение на Общински съвет – Варна № 526-

4.IV.1.(14)/04.03.2021 г. по приложение 12д.   



4. Приема Приложение № 33 „Актуализиран разчет на разходи 

финансирани с приходи от концесионни плащания и наеми на морски 

плажове“, както следва: 

            - Намаление в размер на 505 000 лв. за сметка на отпаднали обекти, 

в това число: 

 по дейност 606, § 51 - 220 000 лв. от проектиране на основен ремонт 

на подлези;  

по дейност 619, §51 - 285 000 лв. от обект „Благоустрояване на 

пространството зад цветния пазар на бул. „Чаталджа“ в УПИ „за 

градинка“, кв. 7, 18 м.р. (ПИ 10135.2560.421 по КК), бул. „Чаталджа“ и 

бул. „Осми приморски полк“, гр. Варна“ ; 

            -Увеличение в размер на 505 000 лв. да се увеличи дейност 606, § 51 

за допълнително финансиране: 

           - 53 780 лв. за отпаднали обекти от приложения по заеми, за които е 

необходимо разплащане на изработената проектна документация и доклад 

за оценка на съответствието на инвестиционен проект, съгласно Закон за 

устройство на територията;  

            - 434 878 лв. на обекти по проект „Основен ремонт/реконструкция 

на улична мрежа на територията на Община Варна”, одобрен с Решение на 

Общински съвет – Варна № 526-4.IV.1.(14)/04.03.2021 г. (Приложение 

12д). 

             -16 342 лв. за финансиране необходими за разплащане на авторски 

надзор, строителен надзор. 

5. Приема компенсирани промени по бюджета на Община Варна в 

размер 3 253 218  лв., в това число:   

- намаление на местна дейност 601 „Управление, контрол и 

регулиране дейностите по жилищно строителство и териториално 

развитие“, § 10 „Издръжка“ – 200 000 лв. 

- намаление на местна дейност 604 „Осветление на улици и 

площади“, § 10 – 16 „Вода, горива и енергия“ – 1 000 000 лв. 

- намаление на местна дейност 619 „Други дейности по жилищното 

строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §10 

„Издръжка“ – 303 218 лв. 

- намаление на местна дейност 621 „Управление, контрол и 

регулиране на дейностите по опазване на дейностите по околната среда“,    

§10 „Издръжка“ – 400 000 лв. 

- намаление на местна дейност 622 „Озеленяване“ – 200 000 лв. 

- намаление на местна дейност 910 „Разходи за лихви“, §22-00 

„Разходи за лихви по заеми от страната“ – 950 000 лв. 

- намаление на  местна дейност  524 „Домашен социален патронаж“ 

§10 „издръжка“ – 200 000 лв. 

- Увеличение на бюджета по §51-00, дейност 606 за осигуряване на 

допълнително финансиране на обектите по проект „Основен 



ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община Варна”, 

одобрен с Решение на Общински съвет – Варна № 526-

4.IV.1.(14)/04.03.2021 г. по Приложение 12д, в размер на 3 253 218  лв. 

            6. Да се осигури допълнително финансиране в бюджет 2023 г. в 

размер на 575 807 лв. за обект „Нова сграда на детска градина № 48 „Ран 

Босилек“, с. Тополи, Община Варна в УПИ ІІ – „за детска градина“, кв.36 

по плана на с. Тополи (ПИ 72709.501.250) Община Варна, ул. „Здравец“   

№ 1 за 6 групи (1 яслена и 5 градински групи)“ по Проект „Изграждане, 

пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски 

градини и училища на територията на Община Варна” по програма на 

МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на 

детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г., приета  с решение на 

Министерски съвет № 543/03.08.2020 г.  

          7. Приема актуализирани стойности на обекти, финансирани с 

банкови заеми, съгласно приложения (Пр.12а, Пр.12б, Пр.12г, Пр.12д) към 

настоящото решение. 

Промените да се отразят в Приложение 1 „Приходи по бюджета на 

Община Варна за 2022 г.“, Приложение 2 „Разходи по бюджета на Община 

Варна за 2022 г.“, Приложение № 4 „Разчет за финансиране на капиталови 

разходи по функции – източници на финансиране“ и други приложения, 

касаещи промените, Приложение 4а „Разчет за финансиране на капиталови 

разходи, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична 

мрежа“ (без разходи на Общинско предприятие “Паркинги и синя зона“, 

Приложение 4б „Разчет за финансиране на капиталови разходи, дейност 

619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие“ (без разходи на Общинско предприятие 

„Инвестиционна политика“ и други приложения, относими към горните 

решения. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, предвид кратките срокове за реализация и усвояване на 

средствата по банковите заеми и необходимостта част от обектите да 

приключат преди началото на туристическия сезон.  

 

 

 

 

 

1120-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7, чл. 

17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от 

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 



изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № РД22026940ВН/15.12.2022 г., Общински 

съвет – Варна изменя свое Решение № 1418-2.III.(36)/19.12.2018 г., 

изменено с Решения № 420-2.т. 1.(10)/16,17.12.2020 г.  и  № 801-1(23)/ 

01.03.2022 г. в точките, касаещи срока на усвояване, в следния смисъл:  

КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:  

Срок на усвояване – до 31.05.2023 г. 

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:  

Срок на усвояване – до 31.05.2023 г. 

Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на 

Община Варна да подпише Анекс към договор № Д19001093ВН/14.06.2019 

г., в който да е отразена промяната на настоящото решение, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение му. 

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.   

 

 

 

 

1121-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 

1 и ал. 3, чл. 19 от Закона за общинския дълг , чл. 39 и чл. 43 от Наредбата 

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение 

и отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22026939ВН/15.12.2022 г., Общински съвет – 

Варна изменя и допълва свое Решение № 1418-2.IV(36)/19.12.2018 г., 

изменено с решение № 913-4(25)/20.04.2022 г. в точката, касаеща срока на 

усвояване, в следния смисъл: 

- Условия и начин на усвояване и погасяване: 

- Срок на усвояване на заема – до 31.12.2024 г. 

Общински съвет – Варна възлага и делегира права на Кмета на 

Община Варна да подпише Анекс към договор № Д19000968ВН/22.05.2019 

г., в който да е отразена промяната на настоящото решение, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнението му. 

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.   

 

 

 

 

 

 

1122-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за 

нормативните актове, чл. 6, ал. 1, б. „а“, чл. 8, ал. 1, т.1 и чл. 67, ал. 1 и ал. 

3 от Закона за местните данъци и такси и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22026094ВН/05.12.2022  г.,  Общински съвет – 

Варна изменя чл. 18, т. 3 от Приложение № 1 към Наредбата на 

Общински съвет – Варна за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, 

както следва: 

         „чл. 18, т. 3 Общински съвет – Варна определя таксата за битови 

отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните към 30 ноември на 

предходната година съдове за изхвърляне на отпадъци, в размер на 83,5 

лева за куб. метър некомпактирани битови отпадъци, при честота на 

извозване съгласно ежегодна заповед на кмета на Община Варна“.  

1122-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 19 от Наредба 

на Общински съвет – Варна за определяне и администрирането на местни 

такси на цени на услуги на територията на Община Варна, Общински съвет 

– Варна дава възможност на лицата, които в срок до 30.11.2022 г. са подали 

декларации по чл. 19 от Наредбата за определянето на такса битови 

отпадъци според количеството за 2023 г. до 31.01.2023 г. да подадат 

еднократно коригираща декларация относно вида и броя на необходимите 

съдове, които ще се ползват и периода, в който ще се осъществява 

дейността, и/или да оттеглят подадените до 30.11.2022 г. декларации.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решенията, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.   

          

 

 

 

 

 



1123-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 25 и ал. 2 от Закона за местно 

самоуправление и местната администрация и чл. 11 от Наредба за реда и 

условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна и по 

предложения от инж. Милко Лалев – Директор на директор на Общинско 

предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на 

уличното движение“ рег. № ОС22000784ВН/04.11.2022 г. и рег. № 

ОС22000856ВН/08.12.2022 г., Общински съвет – Варна изменя свое 

Решение № 434-2(10)/16.12.2020 г., изменено с Решение № 918-

4(25)/20.04.2022 г.,  в частта на раздел I. БИЛЕТИ ЗА ПЪТУВАНЕ ОТ 

МАШИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ /МПБ/ ИЗВЪНРЕДНИ БИЛЕТИ, 

БИЛЕТ ЗА НЕРЕДОВЕН ПЪТНИК, ЕЛЕКТРОННИ БИЛЕТИ И КАРТИ:  

1. Билет за пътуване на хартиен носител от МПБ  

 От „60 минути – 1,60 лв.“ на „60 минути – 2.00 лв.“  

 От „90 минути – 2,40 лв.“ на „90 минути – 2.50 лв.“  

Изменя се т. 7 

„т. 7. Нова, изгубена/ повредена  от пътника електронна карта 

/пластика/- 2,00 лв.“. 

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.   

 

 

 

 

 

1124-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с докладна записка 

от Таня Василева – директор на дирекция „Социални дейности“ с рег. № 

РД22015369ВН-006ВН/09.12.2022 г., Общински съвет – Варна взема 

решение да бъдат увеличени средствата в размер на 40 000 лв. за 

погребeния на социално слаби и бездомни лица в местна дейност 745 

„Обредни домове и зали“ §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на 

Общинския съвет“ в бюджета на Община Варна за 2023 г.  

1124-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 

взема решение таксата за социално погребение да бъде увеличена на 

621.50 лв. и за социална кремация на 601 лв.  

Поддръжката на гробни места и социалните погребения да бъде 

извършвани от „Обреди“ ЕООД, с едноличен собственик на капитала 

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 

значителна или трудно поправима вреда.   

 

 

 

 

1125-3. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Тодор 

Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна с ре. № 

ОС22000876ВН/15.12.2022 г., във връзка с писмо от Минко Христов – 

изпълнителен директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № 

ОС22000830ВН/22.11.2022 г., Общински съвет – Варна одобрява 

Инвестиционна програма, съгласно приложение към настоящото 

решение. 

1125-3-1. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 8, т. 10 и т. 23 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, т. 4 от 

Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 

на Община Варна върху капитала на търговските дружества и по 

предложение от Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет – 

Варна с ре. № ОС22000876ВН/15.12.2022 г., във връзка с писма от Минко 

Христов – изпълнителен директор на „Дворец на културата и спорта“ 

ЕАД с рег. № ОС22000830ВН/22.11.2022 г. и рег. № 

ОС22000874ВН/15.12.2022 г., Общински съвет – Варна дава съгласие и 

упълномощава Изпълнителния директор на „Дворец на културата и 

спорта“ ЕАД да сключи договор за банков кредит за финансиране на 

100% от строително-монтажни работи за следните проекти: нов подземен 

паркинг; фотоволтаична централа; нова многофункционална зала; нов 

шоурум с индикативен размер до 18 000 000 (осемнадесет милиона) лева, 

при следните условия: 

1. Размер на кредита – до 18 000 000 (осемнадесет милиона) лева, 

от които 12 400 000 лева без ДДС за проект „Нов подземен паркинг“; 

420 000 лева без ДДС за проект „Фотоволтаична централа с прогнозна 

мощност 300 kw; 640 000 лева без ДДС за проект „Пристрояване на нова 

многофункционална зала в Блок „В“, 850 000лева без ДДС за проект 

„Пристрояване на нова многофункционална зала в Блок „А“; 480 000 

лева без ДДС за проект „Подмяна на осветление във връзка с 

домакинството на Европейско първенство по волейбол през месец август 

и септември 2023 г. 

2. Лихва на кредита: ОЛП + до 2,3 пункта надбавка. 

3. Други такси и комисионни, наказателни лихви, неустойки и 

разноски: 

3.1. Такса за управление: до 0,25% годишно, от разрешения размер; 



3.2. Такса ангажимент: до 0,25% годишно върху неусвоената част 

от кредита, за срока на усвояване; 

3.3. Такса за разглеждане на документи: до 4 000 /четири хиляди/ 

лева еднократно при подаване на искането за кредит в банката. 

4. Валута на дълга – лева; 

5. Срок на усвояване – до 2 /две/ години от датата на подписване на 

договора за банков кредит; 

6. Срок на погасяване – до 12 /дванадесет/ години, който включва 

гратисен период до 3 /три/ години; 

7. Условия за погасяване на кредита – съгласно договор за банков 

кредит и погасителен план; 

 8. Обезпечение на кредита: 

- първи по ред залог по реда на Закона за особените залози върху 

вземания от наеми и приходи от паркинг; 

- първи по ред ипотека върху парцела и сградите, формиращи 

целия комплекс „Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

9. Допълнителни условия: 

9.1. 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. 

9.2. Без такси за предсрочно погасяване. 

9.3. Неустойка при просрочие на лихва – без неустойка при 

просрочие на лихва. 

10. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за 

избор на финансова или кредитна институция:  

10.1. Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ 

ЕАД изготвя обявление за избор на финансова или кредитна институция, 

което се публикува на интернет страницата на дружеството.  

10.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната 

информация:  

- Решението на Общински съвет - Варна;  

- 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 и лице за 

контакт;  

10.3. 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 дружеството.  



10.4. 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 Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ 

ЕАД е длъжен да даде разясненията в срок до 3 работни дни от постъпване 

на искането и ги публикува на интернет страницата на дружеството.  

10.5. След изтичане на срока за подаване на оферти, Изпълнителния 

директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД назначава комисия за 

разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.  

10.6. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и 

икономист.  

10.7. Не може да бъде член на комисията лице, което:  

- има финансов интерес;  

- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в 

процедурата.  

10.8. 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 Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ 

ЕАД. 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.  

10.9. 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 банков кредит.  

10.10. Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ 

ЕАД прекратява процедурата когато:  

10.10.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти 

не отговаря на изискванията в обявлението или на решението на Общински 

съвет - Варна;  

10.10.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура 

в резултат на съществена промяна в обстоятелствата.  

10.10.3. При невъзможност да се осигури финансиране за 

изпълнението на процедурата по причини, които не са били предвидени.     



10.11. Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ 

ЕАД сключва договор в рамките на едномесечен срок от утвърждаване на 

протокола по т. 10.8.  

Възлага на изпълнителния директор на „Дворец на културата и 

спорта“ ЕАД да проведе процедурата за избор на финансова или кредитна 

институция, която да осигури необходимото финансиране на проектите, да 

подпише договора за банков кредит и договора за залог, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение на решението. 

Общински съвет – Варна задължава в едномесечен срок от 

сключване на договора за банков кредит Изпълнителния директор на 

„Дворец на културата и спорта“ ЕАД да внесе отчет за изпълнение на 

решението.  

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.   

 

 

 

 

 

 

1126-3. 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. № РД22027006ВН/15.12.2022 г. и от на инж. 

Николай Антонов – Изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с 

рег. № РД22026945ВН/15.12.2022 г., Общински съвет – Варна утвърждава 

„Актуализирана икономическа рамка за 2022 г.“, съгласно 

Приложение № 1 към настоящото решение и одобрява възнаграждение на 

километър пробег в размер на 1.2463 лв./км без включен ДДС или общо 12 

588 000 лв. (дванадесет милиона петстотин осемдесет и осем хиляди лева) 

без включен ДДС за 2022 г.  

Средствата за възнаграждението по актуализираната икономическа 

рамка за 2022 г., в размер на 15 105 000 лв. (петнадесет милиона сто и пет 

хиляди) с включен ДДС, да бъдат осигурени от дейност 849 „Други 

дейности по транспорта и пътищата“, §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. 



1127-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № РД22026936ВН/15.12.2022 г., Общински 

съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за получаване на 

средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма 

за възстановяване и устойчивост с проектно предложение „Основен 

ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване 

на достъпна среда на сгради на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. 

Варна“ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на 

образователна среда”, Компонент 1 „Образование и умения“, по 

Националния план за възстановяване и устойчивост; 

2. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за получаване на 

средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма 

за възстановяване и устойчивост с проектно предложение „Основен 

ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на 

пристройка – външен асансьор на ОУ „Добри Чинтулов – гр. Варна“ по 

процедура чрез подбор на проекти BG-RRP-1.007 „Модернизация на 

образователна среда”, Компонент 1 „Образование и умения“, по 

Националния план за възстановяване и устойчивост; 

3. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за получаване на 

средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма 

за възстановяване и устойчивост с проектно предложение „Основен 

ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и мерки за 

достъпна среда на ОУ „Йордан Йовков“ - гр. Варна“ по процедура чрез 

подбор на проекти BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, 

Компонент 1 „Образование и умения“, по Националния план за 

възстановяване и устойчивост;  

4. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за получаване на 

средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма 

за възстановяване и устойчивост с проектно предложение „Реконструкция, 

модернизация и енергийна ефективност на IV Езикова гимназия 

„Фредерик Жолио-Кюри“ – гр. Варна“ по процедура чрез подбор на 

проекти BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, Компонент 

1 „Образование и умения“, по Националния план за възстановяване и 

устойчивост;  

5. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за получаване на 

средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма 

за възстановяване и устойчивост с проектно предложение „Основен 

ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност за ДГ № 17 „Д-р 

Петър Берон“ - гр. Варна“ по процедура чрез подбор на проекти BG-RRP-

1.007 „Модернизация на образователна среда”, Компонент 1 „Образование 

и умения“, по Националния план за възстановяване и устойчивост;  



6. Дава съгласие Община Варна да кандидатства за получаване на 

средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма 

за възстановяване и устойчивост с проектно предложение „Основен 

ремонт и прилагане мерки по енергийна ефективност за ДГ № 18 

„Чайка“ – гр. Варна“ по процедура чрез подбор на проекти BG-RRP-1.007 

„Модернизация на образователна среда”, Компонент 1 „Образование и 

умения“, по Националния план за възстановяване и устойчивост; 

7. Общински съвет – Варна декларира, че за проект „Основен 

ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване 

на достъпна среда на сгради на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. 

Варна“, с който Община Варна  кандидатства за получаване на средства за 

изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за 

възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор на проекти BG-

RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, Компонент 1 

„Образование и умения“, по Националния план за възстановяване и 

устойчивост е осигурена устойчивост и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. 

Варна ще продължи да функционира като образователна институция и няма 

да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане 

към Крайния получател – Община Варна. 

8. Общински съвет – Варна декларира, че за проект „Основен 

ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на 

пристройка – външен асансьор на ОУ „Добри Чинтулов – гр. Варна“ с 

който Община Варна  кандидатства за получаване на средства за 

изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за 

възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор на проекти BG-

RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, Компонент 1 

„Образование и умения“, по Националния план за възстановяване и 

устойчивост е осигурена устойчивост и ОУ „Добри Чинтулов“ – гр. Варна 

ще продължи да функционира като образователна институция и няма да 

бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане 

към Крайния получател – Община Варна. 

9. Общински съвет – Варна декларира, че за проект „Основен 

ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и мерки за 

достъпна среда на ОУ „Йордан Йовков“ - гр. Варна“ с който Община 

Варна кандидатства за получаване на средства за изпълнение на инвестиции 

от крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост по 

процедура чрез подбор на проекти BG-RRP-1.007 „Модернизация на 

образователна среда”, Компонент 1 „Образование и умения“, по 

Националния план за възстановяване и устойчивост е осигурена 

устойчивост и ОУ „Йордан Йовков“ - гр. Варна ще продължи да 

функционира като образователна институция и няма да бъде закрита за 

период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния 

получател – Община Варна. 



10. Общински съвет – Варна декларира, че за проект 

„Реконструкция, модернизация и енергийна ефективност на IV 

Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ – гр. Варна“ с който 

Община Варна  кандидатства за получаване на средства за изпълнение на 

инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и 

устойчивост по процедура чрез подбор на проекти BG-RRP-1.007 

„Модернизация на образователна среда”, Компонент 1 „Образование и 

умения“, по Националния план за възстановяване и устойчивост е 

осигурена устойчивост и IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“ – 

гр. Варна ще продължи да функционира като образователна институция и 

няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното 

плащане към Крайния получател – Община Варна. 

11. Общински съвет – Варна декларира, че за проект „Основен 

ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност за ДГ № 17 „Д-р 

Петър Берон“ - гр. Варна“  с който Община Варна кандидатства за 

получаване на средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели 

по Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор 

на проекти BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, 

Компонент 1 „Образование и умения“, по Националния план за 

възстановяване и устойчивост е осигурена устойчивост и ДГ № 17 „Д-р 

Петър Берон“ - гр. Варна ще продължи да функционира като образователна 

институция и няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след 

крайното плащане към Крайния получател – Община Варна. 

12. Общински съвет – Варна декларира, че за проект „Основен 

ремонт и прилагане мерки по енергийна ефективност за ДГ № 18 

„Чайка“ – гр. Варна“   с който Община Варна  кандидатства за получаване 

на средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по 

Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор на 

проекти BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, Компонент 

1 „Образование и умения“, по Националния план за възстановяване и 

устойчивост е осигурена устойчивост и ДГ № 18 „Чайка“ – гр. Варна ще 

продължи да функционира като образователна институция и няма да бъде 

закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към 

Крайния получател – Община Варна. 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.   

 

 

 

 

 



1128-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 1 и т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22024935ВН/25.11.2022 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Община Варна да подаде проектно предложение по процедура 

чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване 

BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Приоритетна ос 2 „Социално 

включване и равни възможности“, за безвъзмездна финансова помощ за 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.  

2. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички 

необходими правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

3. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение по 

процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, и подписване на 

договор за безвъзмездна финансова помощ, да се осигурят 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.   

 

 

 

 

 

1129-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 12 и 23 и чл. 59-61 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и по предложение 

от Кмета на Община Варна с рег. № РД22026735ВН-002ВН/15.12.2022 г., 

Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 

предложение „Изграждане и функциониране на Черноморски 

младежки център“ за финансиране по процедура за подбор на проектни 

предложения по Националния план за възстановяване и устойчивост - 

„Дейност 1: изграждане на младежки центрове (в областни градове)”.  

 2. Собствеността и предназначението на сградите и придобитото 

оборудване/актив, обект на финансиране по проект „Изграждане и 

функциониране на Черноморски младежки център“ по Националния план 

за възстановяване и устойчивост - „Дейност 1: изграждане на младежки 

центрове (в областни градове)“ няма да бъдат променяни за период, не по-

малък от 5 години след одобрение на финалния отчет по проекта, като 

гарантира, че в рамките на този период тe ще се използват за целите на 

проекта, изпълняваните дейности, мерки и предоставяни услуги и 

обучения.  



3. Бенефициентът по проект „Изграждане и функциониране на 

Черноморски младежки център“ по Националния план за възстановяване и 

устойчивост - „Дейност 1: изграждане на младежки центрове (в областни 

градове)“, Община Варна се задължава: 

3.1. Да застрахова сградите, оборудването и обзавеждането, обект на 

финансиране, срещу обичайните застрахователни рискове (като кражба, 

пожар и др.) в лицензирана в България компания, както по време на 

изпълнението на проекта, така и за период от поне 5 години след 

одобрение на финалния отчет по проекта. 

3.2. Да осигури ежегодно ресурс за поддръжка на сградите, обект на 

финансиране, придобитото оборудване/актив и обичайните дейности на 

младежкия център за период от поне 5 години след одобрение на финалния 

отчет по проекта. 

4. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение 

„Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център“ по 

Националния план за възстановяване и устойчивост - „Дейност 1: 

изграждане на младежки центрове (в областни градове)“ и подписване на 

договор за безвъзмездна финансова помощ, Община Варна да осигури 

средства от Общинския бюджет за мостово финансиране, преди 

възстановяване на средствата от Националния план за възстановяване и 

устойчивост. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решенията, поради защита на важни обществени интереси, а именно – 

кратките срокове за представяне на проектното предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

1130-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 , т. 8, т.12 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № РД22024895ВН-001ВН/13.12.2022 г., 

Общински съвет – Варна реши:  

1. Дава съгласие за осигуряване на допълнително финансиране, като 

съфинансиране за реализацията на проект №BG14MFOP001-4.069-0001 

„Облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината“ и 

изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт“ 
по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.“ в размера до 306 

265,16 лв. с включен ДДС от бюджета на Община Варна за 2023 г. 

Одобрява заемообразно ползване на средства от бюджета на Община 



Варна за разплащания по проекта, до възстановяването им от 

Управляващия орган.    

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 

Общински съвет-Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

от деня на приемането му, поради изключително кратките срокове за 

реализацията на проекта.  

 

 

 

 

 

1131-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 , т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № РД22026743ВН/13.12.2022 г., Общински 

съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие за осигуряване на допълнително финансиране, като 

съфинансиране за реализацията на проект № BG16RFOP001-1.002-0009 

„Модернизация на културна инфраструктура на град Варна – Народно 

читалище „Петко Рачев Славейков 1928“ в размер до 511 465,58 лв., с 

включен ДДС от бюджета на Община Варна за 2023 г.  

2. Одобрява заемообразно ползване на средства от бюджета на 

Община Варна за разплащания по проекта, до възстановяването им от 

Управляващия орган.    

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 

Общински съвет-Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

от деня на приемането му, поради изключително кратките срокове за 

реализацията на проекта.  

 

 

 

 

 

1132-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № РД22026741ВН/13.12.2022 г., Общински 

съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие за осигуряване на допълнително финансиране по 

проект № BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, по процедура 

BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, Приоритетна ос 1 на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., в общ размер до 

296 370,69 лв., с включен ДДС. 



Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2023 

г. в съответствие с времевия график за изпълнение на проекта. 

2. Одобрява заемообразно ползване на средства от бюджета на 

Община Варна за разплащания по проекта до възстановяването им от 

Управляващия орган. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 

допуска предварително изпълнение поради важния социален ефект от 

изпълнението от проекта, необходимостта от изпълнение на индикаторите 

на Инвестиционната програма на Община Варна по Приоритетна ос 1 на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и кратките срокове, в 

които следва да се подаде искане за актуализация на размера на 

безвъзмездната финансова помощ за строително-монтажните работи по 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ към 

Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020 г. 

 

 

 

 

 

1133-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 , т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № РД19008376ВН-176ВН/13.12.2022 г., 

Общински съвет – Варна реши: 

  1. Дава съгласие за осигуряване на допълнително финансиране по 

проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и 

модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“, Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г., в общ размер до 1 700 708,39 лв., с 

включен ДДС.  

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2023 

г. в съответствие с времевия график за изпълнение на проекта.  

2. Одобрява заемообразно ползване на средства от бюджета на 

Община Варна за разплащания по проекта, до възстановяването им от 

Управляващия орган.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 

Общински съвет-Варна допуска предварително изпълнение на решението, 

от деня на приемането му, поради изключително кратките срокове за 

сключване на допълнително споразумение с Управляващия орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (до 30.12.2022 г.).  

 

 

 



1134-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, и чл. 6, ал. 1  от 

Закона за местните данъци и такси и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД22025632ВН/02.11.2022  г.,  Общински съвет – Варна 

изменя и допълва чл. 34, ал. 4 от Приложение № 1 към Наредбата на 

Общински съвет – Варна за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, 

както следва: 

„чл. 34, ал. 4 За ползване на услуга за получаване на храна в детските 

кухни на Община Варна, гражданите заплащат 1,20 лв./ден. Деца близнаци, 

тризнаци и по две деца в семейство, ползващи услугата на Общинско 

предприятие „Комплекс за детско хранене“ да заплащат 1,00 лв./ден“.  

Забележка: За деца с хранителни алергии, таксите за услугата – 

обедно хранене се запазват същите. 

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.   

 

 

 

 

 

 

1135-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и по предложение на 

Венцислав Сивов – общински съветник с рег. № ОС22000712ВН-

001ВН/06.12.2022г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие, след влизане в сила на Закона за държавния бюджет 

за 2023 г. и утвърдена в закона разпоредба за компенсация на общините за 

намаляване на приходите от данък върху таксиметровия превоз на 

пътници, данъчно задължените лица да заплащат годишния данък върху 

таксиметров превоз на пътници за 2023 г., определен в чл. 63, ал. 1 от 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Варна, намален с разликата между размера на определения 

годишен данък върху таксиметров превоз на пътници в размер на 690 лева 

и минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните 

данъци и такси в размер на 300 лв. Издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 

от Закона за автомобилните превози се получава след заплащането на 

данъка. 

2. Община Варна и компетентните дирекции подготвят ежемесечни 

справки за издадените и платени разрешения за таксиметров превоз по т. 1. 



3. Община Варна, във връзка с т. 1 и т. 2 от настоящото решение, 

изготвя искане до Министъра на транспорта и съобщенията за получаване 

на компенсация от държавния бюджет за намалението в приходите от 

данък върху таксиметров превоз на пътници в размер, определен въз 

основа на броя на автомобилите, за които е издадено разрешение за 

извършване на таксиметров превоз на пътници през 2023 г., умножен по 

390 лева, представляващи разликата между определения размер в 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Варна и минималния размер на данъка по чл. 61ф от Закона за 

местните данъци и такси, като се отчита чл. 61ч от същия закон. 

4. В случай на неполучаване на компенсациите по т. 3 в 6-месечен 

срок от предявяване на първото искане се прекратява изпълнението на т. 1 

и т. 2. с обратна сила, а разликата подлежи на заплащане от данъчно 

задължените лица в срок до 30.06.2023 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, поради необходимостта от защита на важни обществени 

интереси, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда, а именно обстоятелството, че 

разрешенията за таксиметров превоз на пътници се издават за срока, 

посочен от превозвача в заявлението, но не по-късно от края на 

календарната година, тоест издадените разрешения са със срок на 

валидност до края на текущата година и издаването им за следващата 

календарна година стартира от месец ноември 2022 г. и е обусловено от 

заплащане на данъка за таксиметров превоз на пътници за 2023 г., чийто 

начин на плащане е уреден в настоящото решение.   
 

 

 

 

 

 

 

1136-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № Д21001658ВН-014ВН/15.12.2022 г., Общински 

съвет – Варна приема единичната цената за един обяд на Обществена 

трапезария за социално слаби граждани с капацитет 550 места, да се 

увеличи на 3,42 лв. с включен ДДС, считано от 01.01.2023 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.   

 



1137-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от адв. 

Емил Димитров – ликвидатор на „Жилфонд“ ЕООД – в ликвидация с рег. 

№ Д20000464ВН-001ВН/15.12.2022 г, Общински съвет – Варна взема 

решение да бъдат осигурени средства в размер до 220 000 (двеста и 

двадесет хиляди) лв. на „Жилфонд“ ЕООД – в ликвидация за погасяване 

на задълженията му към кредиторите. 

          Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна.   

 

 

 

 

 

 

1138-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 1 и т. 7 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, 

ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 5 от Закона за социалните услуги, в изпълнение на 

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.090-0013-C01 за реализирането на проект „Разкриване и 

предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за 

грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за 

подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ 

на територията на Община Варна“, финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и по предложение 

от Кмета на Община Варна с рег. № РД21016763ВН-040ВН/25.11.2022 г., 

Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие за заемообразно осигуряване на средства от 

бюджета на Община Варна за 2023 г., преди те да бъдат възстановени от 

управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички 

необходими правни и фактически действия за законосъобразното 

изпълнение на настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 

и важния обществен интерес от реализацията на проекта, Общински съвет 

– Варна допуска предварително изпълнение на решението. 

 

 

 

 

 

 

 



1139-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и във връзка с чл. 59 

ал.1 и ал.2 и чл. 60 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22027050ВН/16.12.2022 г.,  Общински съвет – Варна реши:  

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 

предложение „BEST - Blue Energy Circle for Stronger Future“ по 

Програма „Европейска градска инициатива - иновативни действия“ (EUI-

IA), като Кандидат по проекта. 

2. Упълномощава Кмета на Община Варна да подаде проектно 

предложение „BEST - Blue Energy Circle for Stronger Future“ по отворена 

Покана по Програма „Европейска градска инициатива - иновативни 

действия“ (EUI-IA). 

3. Одобрява проектно предложение „BEST - Blue Energy Circle for 

Stronger Future“ по отворена Покана по Програма „Европейска градска 

инициатива - иновативни действия“ (EUI-IA) да се изготви и реализира със 

следните партньори: Асоциация на Българските Черноморски Общини, 

Сдружение Бизнес Агенция, Черноморски енергиен клъстер, EFM, AL-

Green, PHI, BB Smart Control System, Технически университет Прага. 

Трансферни партньори: Община Прага, Община Тревизо и Община 

Валенсия. 

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.   

 

 

 

 

 

1140-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 

ОС22000139ВН/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 Лилия Иванова от 

гр. Варна.   

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

 

ЮП/ЮП            ____________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 31 

от заседание, проведено на 21.12.2022 г. 

по точка четвърта 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: 

 

1141-4. 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. № ЗК22002663ВН/08.12.2022 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-процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.   

 

 

 



1142-4. 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. № ЗК22002663ВН/08.12.2022 г., Общински съвет – 

Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 

приложение към настоящото решение. 

 

 

 

  

1143-4. 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. № ОС22000864ВН/13.12.2022 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-процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.   

 

 

 

 

1144-4. 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. № ОС22000864ВН/13.12.2022 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 

№ 31 

от заседание, проведено на 21.12.2022 г. 

по точка пета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Собственост и стопанство” относно: 

(1) – изменение на Наредба за условията и реда за провеждане на 

конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на 

публичните предприятия на Община Варна. 

(2) – вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в Община 

Варна, село Казашко, местност „Край село“, ПИ 35211.10.18. 

(3) – вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в Община 

Варна, село Казашко, местност „Край село“, ПИ 35211.10.16. 

(4) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот - 

частна общинска собственост, находящи се в гр. Варна, ул. „Драва 

Соболч“ № 7А, в полза на Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, 

интегрирано устойчиво развитие“. 

(5) – даване на съгласие за продажба, чрез търг с явно наддаване на 

недвижими имоти собственост на „Централен универсален магазин – 

Варна“ ЕАД. 

(6) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД. 

(7) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за 

управление на имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. 

Варна, ж.к. „Чайка“, в полза на Спортно училище „Георги Бенковски“. 

(8) – даване на съгласие на „Градски транспорт“ ЕАД за 

учредяване на сервитутно право в полза на „Електроразпределение 

Север“ АД. 

(9) – учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, 

находящ се в гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24, в полза на Сдружение с 

нестопанска цел „Школа по изкуствата за деца и младежи в 

неравностойно положение – Дедал“. 

(10) – утвърждаване на окончателно класиране по проведени 

конкурси за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен 

център 4 – Варна“ ЕООД. 



 

(11) – утвърждаване на окончателно класиране по проведени 

конкурси за възлагане управлението на „Дентален център I Варна“ 

ЕООД. 

 

Докл.: Юлияна Боева – Председател ПК „СС“ 

 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1145-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 70 от 

Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 137, 

ал. 1, т. 5 и чл. 221, т. 5 от Търговския закон и по предложение на Тодор 

Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна с рег. № 

ОС22000780ВН/04.11.2022  г., Общински съвет – Варна изменя чл. 31 от 

Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 

на органите за управление и контрол на публичните предприятия на 

Община Варна и отменя чл. 32, чл. 33, чл. 34 и Приложение 1 към нея, 

както следва: 

§. 1. чл. 31 Възнагражденията на членовете на органите за 

управление и контрол на публичните предприятия с едноличен собственик 

на капитала Община Варна, се определят в зависимост от спецификата на 

дейността на всяко търговско дружество, с отделно решение на Общински 

съвет – Варна за всяко едно от тях. 

§. 2. Отменя чл. 32, чл. 33 и чл. 34 от Наредбата за условията и реда 

за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на Община Варна и Приложение 1 

към нея. 

 

 

 

 

1146-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона 

за общинската собственост, по реда на чл. 50 и чл. 51 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22024501ВН/15.11.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - 

частна общинска собственост, находящ се в Община Варна, село Казашко, 

местност „Край село“, представляващ поземлен имот с идентификатор 



35211.10.18 (тридесет и пет хиляди двеста и 

единадесет.десет.осемнадесет), с площ 345 (триста четиридесет и пет) кв.м, 

за срок от 5 (пет) години, при стартова месечна наемна цена в размер на 10 

лв. (десет лева), без включен ДДС, определена съгласно представената от 

независим оценител експертна оценка. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 

9036/02.06.2016 г. 

Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата месечна наемна цена в 

размер на 1 (един) лев. 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

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

търговци и юридически лица. 

2. за участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 

юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 

или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за 

вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци - декларации от 

името на заявителя, че; 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга;  

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер 12 (дванадесет)  

лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 

при „Централна кооперативна банка“ АД - клон Варна (оригинал); 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХII-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 

сумата от 150 (сто и петдесет) лева, платима по IBAN: 

BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 

00, при „Централна кооперативна банка“ АД - клон Варна (оригинал). 



Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

организацията и провеждането на публичния търг, както и 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

 

 

 

 

 

1147-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона 

за общинската собственост, по реда на чл. 50 и чл. 51 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22024498ВН/15.11.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - 

частна общинска собственост, находящ се в Община Варна, село Казашко, 

местност „Край село“, представляващ поземлен имот с идентификатор 

35211.10.16 (тридесет и пет хиляди двеста и единадесет.десет.шестнадесет) 

с площ 963 (деветстотин шестдесет и три) кв.м, за срок от 5 (пет) години, 

при стартова месечна наемна цена, в размер на 25 (двадесет и пет) лева, без 

включен ДДС, определена съгласно представената от независим оценител 

експертна оценка. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 

9035/02.06.2016 г. 

Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата месечна наемна цена в 

размер на 2,50 (два и петдесет) лева. 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

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

търговци и юридически лица. 

2. за участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 



2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани, в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 

юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 

или документ за самоличност за физически лица (копие - заверено за 

вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци - декларации от 

името на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 30 (тридесет) 

лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 

при „Централна кооперативна банка“ АД - клон Варна (оригинал); 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХII-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 

сумата от 150 (сто и петдесет) лева, платима по IBAN: 

BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 

00, при „Централна кооперативна банка“ АД - клон Варна (оригинал). 

Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи. 

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 

организацията и провеждането на публичния търг, както и 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

 

 

 

 

 

 



1148-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 

Закона за общинската собственост и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № Д17001048ВН-016ВН/25.11.2022 г., Общински съвет – 

Варна приема следното изменение в Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 година, 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 имот - частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ № 7А.  

1148-5-1. 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. 2 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 

по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № Д17001048ВН-

016ВН/25.11.2022 г., Общински съвет – Варна взема решение за 

учредяване на Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано 

устойчиво развитие“, БУЛСТАТ 176444749 безвъзмездно право на 

ползване за срок до 01.11.2023 г., върху недвижим имот, находящ се в гр. 

Варна, ул. „Драва Соболч“ № 7А, представляващ сграда с идентификатор 

10135.2558.87.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

петдесет и осем.осемдесет и седем.три) със застроена площ 69 (шестдесет 

и девет) кв. м, етажност: 2 (два), предназначение: Заведение за социални 

грижи, предмет на Акт за частна общинска собственост № 1959/18.12.2000 

г. 

Всички разходи свързани с ползването на имота се заплащат от 

ползвателя - ел. енергия, вода, данък (съгласно чл. 11, ал. 3 от Закона за 

местните данъци и такси), 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 гореописания имот, както и осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

 

 

 

 

 

 



1149-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 5, чл. 17А, ал. 1 и ал. 3 и 

чл. 17Б, ал. 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 писмо от Момчил Райчев Йондров – Ликвидатор 

на „Централен универсален магазин Варна“ ЕАД с рег. № 

ОС22000862ВН/12.12.2022 г., Общински съвет – Варна в качеството си на 

упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Централен 

универсален магазин Варна“ ЕАД, дава съгласие за продажба чрез търг с 

явно наддаване на следните недвижими имоти, включени в капитала на 

дружеството, а именно: 

 

 

№ 

Местонахождение и 

вид на имота 

Площ 

кв.м 

идентификатор Данъчна 

оценка  

в лв. 

ПО/На

чална 

тръжна 

цена  

в лв.  

1. гр. Варна, 

ул.“Архимандрит 

Филарет“ № 7, 

апартамент  

122,21 

34,22% 

от 

общите 

части на 

сградата 

10135.1507.536.1.1 190 209,40 511 500 

2. гр. Варна, 

ул.“Архимандрит 

Филарет“ № 7, 

апартамент 

108,21 

30,30% 

от 

общите 

части на 

сградата 

10135.1507.536.1.3 154 334,80 456 800 

Продажбата да се извърши чрез провеждането на търг с явно 

наддаване при начална цена за всеки имот, съгласно посочената в 

таблицата. 

Търгът да се проведе в едномесечен срок от датата на решението на 

Общински съвет – Варна, от 10:00 часа в гр. Варна, ул. „Архимандрит 

Филарет“ № 7. 

Началната тръжна цена за всеки от продаваемите имоти е определена 

съгласно пазарни оценки, изготвени от независим оценител Стефан 

Тодоров Данговски, притежаващ Сертификат за оценителска 

правоспособност с рег. № 100102036 от 22.08.2011 г. от Камарата на 

независимите оценители в България. 

Размерът на депозита за участие в търга е 10% от обявената начална 

тръжна цена за всяка позиция поотделно и се внася по банкова сметка на  

дружеството BG 04 BPBI 8170 16 00537924 BPBIBGSF, за което се издава 



съответния счетоводен документ. 

Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена за всяка позиция 

поотделно. 

Място за закупуване на тръжната документация – гр. Варна, ул. 

„Архимандрит Филарет“ № 7 при цена в размер на 200 (двеста) лева, с 

включен ДДС. Заплащането е по банкова сметка на дружеството, 

аналогично на депозита за участие в търга. 

Условията за търга се разгласяват на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна, най – малко 14 дни преди датата на търга.  

Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи се 

депозират лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка, всеки работен ден от 09:30 часа до 

15:30 часа, в срок до деня предхождащ деня на търга. 

Оглед на недвижимите имоти, предмет на продажбата, може да се 

извършва всеки ден до деня предхождащ търга, след представянето на 

документ за закупена тръжна документация. 

В случай, че на първоначално обявения търг не се яви кандидат за 

дадена позиция, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде 

допуснат до участие, се насрочва повторен търг, който да се проведе в 

едномесечен срок, след датата на първия търг в 10:00 часа в гр. Варна, ул. 

„Архимандрит Филарет“ № 7. 

При повторния търг, стартовата цена на непродадените на първия 

търг недвижими имоти се намалява с 10 %. 

Място на закупуване на тръжната документация за повторния търг – гр. 

Варна, ул. „Архимандрит Филарет“ № 7. 

Размерът на депозита за участие в повторния търг е 10 % от 

обявената нова начална тръжна цена за всяка конкретна позиция 

поотделно. 

Начин на плащане на постигнатата тръжна цена – по банков път по 

сметка на дружество. 

Заплащането следва да се извърши в тридневен срок от датата на 

връчване на протокола за търга на спечелилия търга участник за дадената 

позиция. 

Договорът за продажбата на недвижимите имоти, предмет на търга, 

се подписват в 14 – дневен срок от датата на преведената сума в размер на 

постигната тръжна цена за дадена позиция. 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. Заявление за участие по образец, представен към комплекта 



тръжни документи; 

2.2. ЕИК за юридическите лица и еднолични търговци или заверено 

от участника - физическо лице, копие от личната карта; 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 

името на заявителя, че: 

а/ не е обявен в несъстоятелност; 

б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 

в/ не се намира в ликвидация. 

2.4. Удостоверение за липса на задължения от съответното 

подразделение на НАП; 

2.5. Удостоверение за липса на задължения към Община Варна, 

издадено  от дирекция „Местни данъци“; 

2.6. Декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 

запознаване с тръжните условия; 

2.7. Декларация за извършен оглед; 

2.8. Декларация за неразгласяване на информация, получена във 

връзка с участието в търга; 

2.9. Платежен документ за внесен депозит; 

2.10. Платежен документ за закупуване на тръжната документация; 

3. Документите за участие в търга да са издадени в срока от 

публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 

тръжните документи. 

4. Огледа на избраният имот може да се извършва всеки работен ден 

от 10:00 – 12:00 часа и 13:00 – 15:00 часа през работни дни за времето до 

последния работен ден, предхождащ деня на провеждане на търга 

включително, след представянето на документ за закупена тръжна 

документация. 

5. Провеждането на огледа се извършва след заявка на телефон 

0888641455 – Момчил Йондров – ликвидатор на дружеството, за 

уточняване на датата и часът на огледа. 

6. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан 

непрозрачен плик, като върху плика се отбелязват името /фирмата/ на 

участника и цялостното наименование на търга. 

7. Краен срок за приемане на заявления за участие – до 12:00 часа, 

два дни преди датата на търга. 

8. При липса на кандидати за даден недвижим имот, ще се проведе 

нов търг с намалена стартова цена. 

9. Депозитът на спечелилия търга за съответната позиция се задържа 

до плащане на продажната цена. При отказ на участник обявен за спечелил 

съответния имот, да плати посочената от него цена, депозитът му се 

задържа и се предлага на класирания на второ място да закупи същия имот 

по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от 

първоначалната посочена в тръжната документация. 



10. Връщането на депозитите на неспечелилите търга участници се 

извършва в тридневен срок след подписване на тръжния протокол за всяка 

позиция поотделно в счетоводството  на дружеството.  

Общински съвет – Варна възлага на ликвидатора на „Централен 

универсален магазин Варна“ ЕАД /в ликвидация/, да подготви 

документация и назначи комисия за провеждане на търга, както и да 

одобри протокола от проведения търг и сключи договор със спечелилите 

участници във формата на нотариален акт. 

 

 

 

 

1150-5. 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 

Минко Христов – изп. директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с 

рег. № ОС22000865ВН/13.12.2022 г., Общински съвет – Варна одобрява 

избрания от дружеството застраховател – ЗАД „Алианц България“, и дава 

съгласие за сключване на договор за застраховка на сградата и 

имуществото на дружеството. 

 

 

 

 

 

1151-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 

Закона за общинската собственост и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД22003428ВН-013ВН/15.12.2022 г., Общински съвет - 

Варна приема следното изменение в Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 година, допълва 

Раздел XII „Имоти и вещи - общинска собственост, които ще се 

предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 

бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от Закона за общинската 

собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество с имот - публична общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“ 20 подрайон на гр. 

Варна, предмет на Акт за публична общинска собственост № 

2118/10.09.2001 г. 

1151-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредбата за реда за 



придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22003428ВН-

013ВН/15.12.2022 г., Общински съвет – Варна взема решение за 

предоставяне на Спортно училище „Георги Бенковски“, представлявано 

от Директор безвъзмездно за управление, недвижим имот – публична 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, 20 подрайон, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2562.72 (десет 

хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин шестдесет и две. 

седемдесет и две) с площ 13 936 (тринадесет хиляди деветстотин тридесет 

и шест) кв. м и сгради с идентификатори 10135.2562.72.1 (десет хиляди сто 

тридесет и пет. две хиляди петстотин шестдесет и две. седемдесет и две. 

едно) със ЗП=558 (петстотин петдесет и осем) кв. м, брой етажи: 1 (един) 

етаж; 10135.2562.72.2 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 

петстотин шестдесет и две. седемдесет и две. две) със ЗП=1378 (хиляда 

триста седемдесет и осем) кв. м, брой етажи: 4 (четири) етажа, 

10135.2562.72.3 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 

шестдесет и две. седемдесет и две. три) със ЗП=237 (двеста тридесет и 

седем) кв. м, брой етажи: 2 (два) етажа, 10135.2562.72.5 (десет хиляди сто 

тридесет и пет. две хиляди петстотин шестдесет и две. седемдесет и две. 

пет) със ЗП=385 (триста осемдесет и пет) кв. м, брой етажи: 1 (един) етаж, 

за срок от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 

отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на лицето, на което 

имотът е предоставен за управление, като необходимите средства се 

предвиждат ежегодно по бюджета на учебното заведение. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 

управление върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

 

 

 

 

 

1152-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 192 от Закона за 

устройство на територията, чл. 221, т. 11 от Търговския закон, във връзка с 

чл. 10, т. 11 от Устава на „Градски транспорт” ЕАД, Общински съвет – 

Варна, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Градски 

транспорт“ ЕАД, дава съгласие „Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 

103003668 да сключи договор, по силата на който да учреди в полза на 

„Електроразпределение Север“ АД сервитутни права /право на 



преминаване по чл. 192 от ЗУТ и право на прокарване на въздушни и 

подземни електропроводи, съгласно Закона за енергетиката и ЗУТ/ върху 

186 кв. метра от собствения на дружеството поземлен имот с 

идентификатор 10135.3513.458 за изграждане и обслужване на кабелна 

канална система, съгласно приложената ситуационна схема, приложение 

№ 1, към настоящото решение. 

Общински съвет – Варна възлага на Изпълнителния директор на 

„Градски транспорт“ ЕАД да подпише договор за учредяване на 

сервитутните права с „Електроразпределение Север“ АД. 

Общински съвет – Варна одобрява текст на тристранна спогодба 

между „Електроразпределение Север“ АД, “Българска банка за развитие“ 

ЕАД и „Градски транспорт“ ЕАД, съгласно приложение № 2 към 

настоящото решение и възлага на Изпълнителния директор на „Градски 

транспорт“ ЕАД да я подпише. 

 

 

 
 

1153-5. 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. 2 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 

по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22003878ВН_008ВН/20.12.2022 г., Общински съвет – Варна, 

предоставя на Сдружение с нестопанска цел „Школа по изкуствата за 

деца и младежи в неравностойно положение – ДЕДАЛ“, ЕИК 175632004 

за безвъзмездно ползване, недвижим имот, находящ се в гр. Варна, бул.  

„Съборни“ № 24, представляващ 216,32 кв.м идеални части от 

самостоятелен обект в сграда целия с площ от 341,57 кв.м (съгласно 

приложена схема) приложение към настоящото решение, разположен на  7-

ми етаж в сграда с идентификатор 10135.1504.84.1.8., предмет на Акт за 

частна общинска собственост № 6822/13.02.2012 г. за срок от 10 (десет) 

години. 

Всички разходи свързани с ползването на имота се заплащат от 

ползвателя - ел. енергия, вода, данък върху недвижимите имоти (съгласно 

чл. 11, ал. 5 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 гореописания имот, както и осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

 



1154-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за лечебните 

заведения, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и по предложение 

с рег. № ОС22000468ВН/14.06.2022 г. от Комисията за организиране и 

провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Диагностично - 

консултативен център 4 – Варна“ ЕООД, избрана с Решение № 859-

10(24)/30.03.2022 г. на Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна 

реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол 

№3/13.06.2022 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане 

управлението на „Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ ЕООД, 

д-р Соня Георгиева Цекова, класирана на първо място. 

 

 

 

 

 

 

1155-5. На основание чл. 21, ал. 1, т.8  и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за лечебните 

заведения, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и по предложение 

с рег. № ОС22000468ВН/14.06.2022 г. от Комисията за организиране и 

провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Дентален център 

I Варна“ ЕООД, избрана с Решение № 858-10(24)/30.03.2022 г. на 

Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол 

№3/13.06.2022 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане 

управлението на „Дентален център I Варна“ ЕООД, д-р Славка 

Стефанова Даковска, класирана на първо място. 

 
 

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 

№ 31 

от заседание, проведено на 21.12.2022 г. 

по точка шеста от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 

(1) – даване на съгласие за подписване на Меморандум за 

сътрудничество между Район „Одесос“ при Община Варна, Република 

България,  и район „Център“ при Община Кишинев, Република Молдова. 

 

Докл.: Николай Георгиев – Председател ПК „ЕВМС“ 

 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1156-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 19 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на Георги 

Савов Недев - Кмет на Район „Одесос“ при Община Варна с рег. № 

РД22025347ОД-001ОД-001ВН/29.11.2022 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие за подписване на Меморандум за сътрудничество между Район 

„Одесос“  при Община Варна, Република България, и район „Център“  

при Община Кишинев, Република Молдова, с цел развитие на 

двустранно сътрудничество от взаимен интерес, включително обмяна на 

опит и управление на градска среда; сътрудничество в сферата като 

образование, човешки ресурси, култура, художествена грамотност; 

насърчаване на местните икономически компании за създаване на 

двустранни отношения, съгласно Писмо намерение за сътрудничество, 

приложено 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 

№ 31 

от заседание, проведено на 21.12.2022 г. 

по точка седма от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Младежки дейности и спорт” относно: 

(1) – приемане на изменения и допълнения в Наредба за финансово 

подпомагане на спортни клубове. 

(2) – приемане на изменения и допълнения в Инструкция за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 

длъжностни лица. 

(3) – приемане на изменения и допълнения в Наредба за финансово 

подпомагане на проявите по програма „Спорт” и програма „Социален 

туризъм”. 

 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1157-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 133, ал. 4 от Закона за 

физическото възпитание и спорт, и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег.№ РД21021301ВН/15.10.2021 г., Общински съвет – Варна 

приема изменение и допълнение в Наредба за финансово подпомагане на 

спортни клубове, съгласно приложение към настоящото решение. 

 

 

1158-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 133, ал. 4 от Закона за 

физическото възпитание и спорт, и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег.№ РД21021301ВН/15.10.2021 г., Общински съвет – Варна 

приема изменение и допълнение в Инструкция за материално 



стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, 

съгласно приложение към настоящото решение. 

 

 

 

 

 

1159-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 133, ал. 4 от Закона за 

физическото възпитание и спорт, и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД21021301ВН/15.10.2021 г., и писмо от Кристиан 

Димитров – Директор на дирекция „Спорт“ с рег.№ РД21021301ВН-

001ВН/15.11.2021 г., Общински съвет – Варна приема изменение и 

допълнение в Наредба за финансово подпомагане на проявите по 

програма ”Спорт” и програма „Социален туризъм”, 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 

№ 31 

от заседание, проведено на 21.12.2022 г. 

по точка осма от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Архитектура и градоустройство” относно: 

(1) – даване на съгласие за предприемане на действия за процедура 

по частична отмяна на строителната забрана по Заповед № РД-02-14-

300/21.04.1997 г. на МРРБ за имот с идентификатор ПИ10135.2526.946 кв. 

„Св. Никола“, гр. Варна. 

(2) – даване на съгласие за предприемане на действия за процедура 

по частична отмяна на строителната забрана по Заповед № РД-02-14-

300/21.04.1997 г. на МРРБ за имоти с идентификатор ПИ 10135.2566.222, 

ПИ10135.2566.244 и ПИ 10135.2566.245 местност „Старите лозя“, гр. 

Варна“. 

(3) – даване на съгласие за предприемане на действия за процедура 

по частична отмяна на строителната забрана по Заповед № РД-02-14-

300/21.04.1997 г. на МРРБ за имот с идентификатор ПИ 10135.2526.2539 

кв. „Св. Никола“, гр. Варна. 

(4) –даване на съгласие за предприемане на действия за процедура по 

частична отмяна на строителната забрана по Заповед № РД-02-14-

300/21.04.1997 г. на МРРБ за имот с идентификатор ПИ 10135.2563.721 кв. 

„Св. Никола“, гр. Варна.  

(5) – разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект: „Изграждане 

на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. 

Каменар“, агломерация Варна, Етап ІІ „Изграждане на довеждащ 

канализационен колектор от с. Каменар – клон 192“. 

(6) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 

и застрояване за УПИ XVI-98, 260, 39, 41 „за нискоетажно жилищно 

строителство и трафопост“, кв. 27, по плана на кк „Св. Св. Константин и 

Елена“, гр. Варна. 

 

Докл.: Щериана Иванова – Председател ПК „Архитектура и 

градоустройство“ 

 

 

 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1160-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22001514ВН-001ВН/27.04.2022 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да изготви 

предложение до Министъра на регионалното развитие и благоустройство 

за издаване на заповед за частична промяна, съгласно приложение към 

настоящото решение, със следния текст:  

„Да се промени частично Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г., 

приложение № 1, т. 5 и т. 6, като от зоната на строителна забрана за кв. 

„Св. Никола“ в град Варна – отпада ПИ 10135.2526.946, кв. „Св. Никола“.“ 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

предприеме необходимите действия за изпълнение на решението. 

 

 

 

 

1161-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22022074ВН/13.10.2022 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да изготви предложение до 

Министъра на регионалното развитие и благоустройство за издаване на 

заповед за частична промяна, съгласно приложение към настоящото 

решение, със следния текст:  

„– Да се промени частично Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г., 

приложение № 1, т. 5 и т. 6, като от зоната на строителна забрана за 

местност „Старите лозя“ в гр. Варна – отпадат ПИ 10135.2566.222, ПИ 

10135.2566.244, ПИ 10135.2566.245, гр. Варна.“ 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

предприеме необходимите действия за изпълнение на решението. 

 

 

 

 

 

1162-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22022073ВН/13.10.2022 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да изготви предложение до 

Министъра на регионалното развитие и благоустройство за издаване на 



заповед за частична промяна, съгласно приложение към настоящото 

решение, със следния текст:  

„– Да се промени частично Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г., 

приложение № 1, т. 5 и т. 6, като от зоната на строителна забрана за кв. 

„Св. Никола“ в гр. Варна – отпада ПИ 10135.2526.2539, като от 

показателите на действащия ПУП-ПРЗ за имота, кинта се намали на ½ т.е. 

от 0.6 но 0.3.“ 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

предприеме необходимите действия за изпълнение на решението. 

 

 

 

 

 

1163-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22022072ВН/13.10.2022 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие Кмета на Община Варна да изготви предложение до 

Министъра на регионалното развитие и благоустройство за издаване на 

заповед за частична промяна, съгласно приложение към настоящото 

решение, със следния текст:  

„– Да се промени частично Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г., 

приложение № 1, т. 5 и т. 6, като от зоната на строителна забрана за кв. 

„Св. Никола“ в гр. Варна – отпада ПИ 10135.2563.721.“ 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

предприеме необходимите действия за изпълнение на решението. 

 

 

 

 

 

1164-8. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 

124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, както и чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство но 

територията, чл. 99, т. 2 от Административно-процесуалния кодекс и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № АУ023638ВН-

003ВН/02.08.2022 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Отменя свое Решение № 482-6(10)/16.12.2020 г., с което е одобрен 

Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Довеждащ 

канализационен колектор от с. Каменар, Община Варна“, поради 

възникнали непредвидени обстоятелства - срутища и ерозионни 

пропадания. 

2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – 



Парцеларен план за обект: „Изграждане на канализационна мрежа и 

довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация 

Варна, Етап II „Изграждане на довеждащ канализационен колектор от 

с. Каменар - клон 192“ и одобрява представеното задание изработено по 

правилата на чл. 125 от Закона за устройство територията. 

 

 

 

 

 

1165-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за 

устройство но територията, Заповед № 369/20.07.2021 г. на Главен 

архитект на Община Варна за изработване на проект за изменение на ПУП 

– ПРЗ на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, 

представена скица по чл. 135, ал. 2 от Закона за устройство но територията, 

като се имат предвид решение по т. 7 от Протокол № 16/19.04.2022 г. на 

ЕСУТ при Община Варна, административна преписка с рег. № 

АУ003162ВН/10.01.2022 г. и по доклад от Кмета на Община Варна с рег. 

№ АУ003162ВН-021ВН/13.10.2022 г., Общински съвет – Варна одобрява 

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за 

урегулиран поземлен имот XVI-98, 260, 39, 41 „за нискоетажно жилищно 

строителство и трафопост“, кв. 27, по плана на кк „Св. Св. Константин и 

Елена“, гр. Варна, представляващ изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със 

Заповед № РД-02-15-90/12.10.2017 г. на Министъра на регионалното 

развитие и благоустройство. 

На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 

30 - дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението 

подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез 

Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

 

ЮП/ЮП            ____________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 31 

от заседание, проведено на 21.12.2022 г. 

по точка девета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Обществен ред и сигурност” относно: 

(1) – приемане на Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Варна за 

периода 2023 г. – 2027 г.   

 

Докл.: Рюян Ризов – Председател ПК „ОРС“ 

 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1166-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал. 3 от Закон за защита 

на животните и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 

РД22008919ВН/27.04.2022 г., Общински съвет – Варна приема Програма 

за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Варна за периода 2023 г. – 2027 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 

№ 31 

от заседание, проведено на 21.12.2022 г. 

по точка десета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Транспорт” относно: 

(1) – изменение и допълнение на Правилник за работа на 

Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за 

регулиране на уличното движение“. 

(2) – одобряване на Бизнес програма на „Градски транспорт“ ЕАД 

за периода 2022 – 2025 г. 

 

Докл.: Венцислав Сивов – Председател ПК „Транспорт“ 

 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1167-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 2 от Наредба за 

реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна и 

чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и по предложение 

от Кмета на Община Варна с рег.№ РД22023556ВН/01.11.2022 г., 

Общински съвет – Варна изменя и допълва Правилник за работа на 

Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за 

регулиране на уличното движение“, както следва: 

Създава нова алинея 2 към чл. 58 от Правилника със следния текст: 

„Чл. 58./1/ Сключва договори с трети лица само за дейности, за които 

няма постоянно нает специалист. 

/2/Директорът на Общинското предприятие сключва, изменя и 

прекратява договори само в рамките на осъществяваната дейност  за 

предоставяне на услуги по издаване, зареждане и продажба на превозни 

документи за обществения транспорт на територията на Община Варна, 

като спазва и прилага цените на превозните документи приети с решение 

на Общински съвет – Варна. Приходите и разходите в резултат на 



сключените договори се отчитат съгласно счетоводната политика на 

Община Варна.“ 

 

 

 

 

 
 

1168-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 65, ал. 1 от Правилник за 

прилагане на закона за публичните предприятия и чл. 27, ал. 1 и ал. 3 от 

Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 

на органите за управление и контрол на публичните предприятия на 

Община Варна, Общински съвет – Варна одобрява Бизнес програма на 

„Градски транспорт“ ЕАД за периода 2022 – 2025 г., приета от Съвета на 

директорите с Протокол № 3/07.11.2022 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 

№ 31 

от заседание, проведено на 21.12.2022 г. 

по точка единадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата за заявки, колеги. Колега Георгиев, заповядайте.  

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Колеги, първо искам да благодаря на младите българчета, които бяха 

преди малко тук. Действително направиха едно от най-красивите неща, 

които са се случвали в тази зала. Първото ми питане е свързано 

традиционната зала, в квартал „Владиславово“. Най-накрая получихме 

отговор, за което благодаря. В отговора, който получихме на 20.XII. пише, 

че „сградата изготвя своя ежеседмичен график за ползване“. Ние 

неколкократно, около пет пъти на пет сесии искаме да получим такъв 

график, не ни се предоставя. Радвам се и благодаря, че все пак научаваме, 

че има такъв график. Не съм убеден, че той е достатъчно натоварен и е 

достатъчно ефективен във връзка с това, че това е един изключително 

ценен спортен актив и той трябва да има непрекъснат ежеседмичен график. 

Разбираме, че залата предстои да бъде отдаденана на търг чрез публично 

оповестен конкурс. Въпросът ми е тази зала в момента, ако действително 

се управлява от ОП „Спорт“, кое налага предоставянето и за стопанисване 

и управление на външно дружество? При положение, че ОП „Спорт“ 

управлява много други спортни имоти, там си се извършва нормална 

дейност, използват се ефективно, не сме убедени, че залата в 

многофункционален спортен комплекс „Владислав Варненчик“ ще бъде 

управлявана с грижата за спорта във Варна от външна фирма. Все пак ОП 

„Спорт“ има традиции в тази дейност и считаме, че час по-скоро трябва да 

бъде взето решение формата на стопанисване да бъде чрез управление на 

ОП „Спорт“ и съответно тази зала да бъде използвана максимално 

ефективно в полза на града. Второто ми питане е свързано с едно от най-

елитните училища на Варна. Това е Математическа гимназия. Гимназията 

стои без самостоятелна сграда години наред. Този проблем стои и…, 

доколкото разбираме липсата на самостоятелна сграда за Математическа 

гимназия, пречи за развитието й. Тя има възможност да участва в проекти, 

но предвид факта, че споделя, споделя сградата си с друго училище, няма 

как да се развиват достатъчно ефективно. Основна цел на града и основна 



цел на управляващите във Варна е да предоставят условия за развитие на 

малките, на учениците на бъдещето на този град и на тази държава. Затова 

конкретният ни въпрос – е има ли Община Варна планове, готовност да 

бъде осигурена сграда за Математическа гимназия чрез инвестиционен 

проект, заложен в бюджет 2023 година? Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз съжалявам, че го няма там колегата, който стоя няколко часа на 

седалките, че щях да Ви кажа да насочите въпроса към него, с една хубава 

вратовръзчица беше дошъл, ама да. Така, тръгна си, да. Задачката я 

изпълни. Колега Бояджийски. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ 

Добър ден, господин председател, уважаеми колеги, имах 

възможност да се запозная с… и наблюдавам състоянието на стадион 

„Локомотив“, на комплекс „Локомотив“, от известно време, а то не 

отговаря на моите разбирания за изискванията на спортен комплекс, но 

въпроса ми, въпросите ми са следните – какви са мерките, по какъв начин 

се контролира състоянието на спортния комплекс „Локомотив“? Изготвят 

ли се доклади за състоянието на спортния комплекс, за състоянието на 

отделните обекти и за… специално за безопасността и условията на работа 

в тях. Третият ми въпрос е има ли Програма за развитието на спортен 

комплекс „Локомотив“? Поводът от това нещо ми е едно посещение, което 

е последното посещение, което бях там и видях как момичетата по 

женския баскетболен отбор тренират на тъмно, защото състоянието на 

електрическата система е такова, че тя спира 10, 15 пъти на ден, от което 

произтичат, произтичат ред други проблеми - примерно става студено, 

тъмно, опасно за работа и за нормална спортно-тренировъчна дейност. 

Надявам се, че ако няма система за контрол и за поддръжка на състоянието 

на залата, тя ще… моето питане ще даде повод такава да бъде изработена. 

Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви, колега. Колегата Георгиев може да отговори на 

последния въпрос, защото той го е задавал многократно и бе отговорено по 

отношение на захранването на залата, че проблемът всъщност е в Енерго 

ПРО, но ще обясним. Така, следващата заявка, колега Вешев. 

 

Емил БОЯДЖИЙСКИ  

Съжалявам. Живеем в 21-ви век, закона е написан преди 300 

години... 

 

 



От залата 

/н.р./ 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви, но не съм Ви дал думата, колега. Спокойно седнете на 

стола бъдете спокоен, бъдете спокоен. Господин Вешев, имате думата. 

Успокойте се, седнете на стола, ще Ви се отговорят на въпросите. Няма 

страшно. Заповядайте. 

 

Веселин ВЕШЕВ 

Благодаря за дадената дума, господин председател. Уважаеми 

колеги, господин кмете, бих желал да получа информация има ли на 

територията на Община Варна плувни басейни, които са общинска или 

държавна собственост? Които не се стопанисват и не функционират и ако 

има такива колко са те и къде са? Благодаря ви.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, колега Вешев. Следващата заявка Мария Димитрова. Вие 

вече един въпрос сте поставили към Кмета, значи имате право на два. Няма 

значение. По правилник по три…Да, още два. Две. Още един имате. 

Извинявам се. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

Въпросът ми е, тъй като минералните води са изключително 

държавна собственост според Конституцията и Закона за водите, на 

Община Варна е предоставено управлението на минералните води. Тя 

следва като грижата на добър стопанин да стопанисва тези минерални 

води. Към момента нямаме обществени минерални басейни, освен този, 

който е на „Приморски“. Горе басейнът до стадиона, доколкото разбрах не 

функционира. Не знам дали въобще е в състояние да бъде възобновен. Дом 

„Младост“ знаем, че са съборени басейните, чешмата, „баня гъбата“ също 

предстои да бъде съборена. Въпросът ми е кога и къде ще осигурите 

минерални обществени басейни, чешма и баня? Като минералните басейни 

да са за рехабилитация на хора с увреждания. Тъй като е обществено 

известно, че няма общински такива ще предложете ли отпускане на 

средства. Може ли господин председател, за... 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Малко тишина в залата. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

... средства за рехабилитация в частни такива? Вторият ми въпрос е 

свързан с Морската градина. Кога ще изпълните решението на 



четиричленния състав на Върховен административен съд? В момента 

знакът на „Хоризонт“ вече е наклонен и предстои да падне, в кавички. 

Предложихте като общински съветник 2012 година Морската да е до 

Евксиноград и съгласно ОУП тя е до там. Генералният план, който 

предложихте, а ние предложихме предварително изпълнение по член 60 

АПК  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Изтече времето.  

 

Мария ДИМИТРОВА 

Общинските служители… 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Изтече времето. Благодаря Ви. Въпросът беше ясен. 

 

Мария ДИМИТРОВА 

..ще затворите ли фактически за коли, фактически говоря. Всички 

входове на Морската градина. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря ви. Следващата заявка колегата Мартин Златев, 

заповядайте. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Колеги, ноември месец, всъщност в края на октомври, група 

граждани са подали една молба, за разглеждане за това, че една спирка в 

„Боровец“ се обслужва много малко от автобусите, тоест няма … събота и 

неделя не се обслужва, през делничните дни преди обяд от 8:30, 

следващият автобус е 12:30 и от 13:30 до 17:30. Разгледахме тази преписка 

на комисия по „Транспорт“. Взехме положително становище, но сега 

остава да се свика комисията, която е под Ваш контрол, под Ваша 

юрисдикция, която е за транспортните схеми и маршрутните разписания. 

Увеличението на маршрута, има предложения от „Градския транспорт“ как 

да бъде обслужвана на спирката, тоест проучено е, с графици и с всичко, 

което е необходимо. Увеличава се, на курс се увеличава метража с 3 км и 

200 м, правят се 12 курса, тоест не е толкова много около 12 000 км са на 

година, тъй като… защо става дума за тази спирка? Намира се в такава 

зона, която не се обслужва постоянно от автобус и за да стигнат жителите, 

които са в този район до спирката на „Галата“ трябва да вървят през една 

гола местност. Това е от кръста, като се влиза в „Боровец“, около 

километър и сто метра, което е, особено зимата е много опасно от гледна 

точка на кучета, чакали, каквото искате си помислете. Да, хората вървят. 



Качваме ги от време на време, кой когато може, но това е неприемливо 

вече. Молбата ми, молба е не е точно въпрос, да свикате в най-кратки 

срокове, след нова година, тази комисия, за да може да разгледа въпроса, 

защото тя остава, за да можем да въведем, да се промени маршрутното 

разписание на автобус номер 46, с което ще се улеснят гражданите. 

Благодаря Ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Последната заявка от колегата Капитанов. 

 

Николай КАПИТАНОВ 

Уважаеми господин Кмет, господин председател, колеги, въпросите, 

които искам да задам, са следните - в момента нашият град е изпълнен с 

така наречените будките на „Лафка“, които огромна част от тях не 

изпълняват дейност. В същото време не малка част от тях всъщност и 

пречат на движението. Има ли някакво решение, което или да ги вкара в 

режим да работят или ако не работят да бъдат принудени да освободят 

пространства, които са ценни за пешеходци, защото на места буквално 

създават опасност? Прекалено малко разстояние остава между тях и 

автомобилния трафик. Това е едно. Второ, по темата за децата, които пяха 

преди малко, аз съм един от най-големите фенове на това, което се случва 

ОДК-Варна е впечатляващо за мен учреждение, без да си поставям 

никакви заслуги за неговото съществуване, аз такива реално нямам, но 

определено се възхищавам на това, което се случва. Тази година те правят 

70 години, тоест навършват 70 години. Много важно нещо. Мисля, че едно 

от първите, ако не и първото в България подобно. Но те имат много 

сериозен проблем, което колежката постави само, че по един така не 

съвсем, според мен коректен начин. Работи ли се по въпроса за решаване 

на проблема със сграда за това учреждение? Ако се работи, какви са 

перспективите, какви са възможностите? Дали говорим за нова сграда, 

дали говорим за реално съществуваща такава, защото аз сега се замислям, 

че част от Младежки дом, примерно е обърнат в администрация, която на 

практика не върши тази работа, която би трябвало да се работи там с 

децата. Тоест може да се направи някакво завъртане - административните 

дейности да се освободят помещения, които да са за работа, ефективна с 

деца, а административните дейности да бъдат изнесени на друго място. 

Има ли такива тенденции? Ако да, моля да бъде да ми бъде обяснено какви 

са. И последно все още очакваме отговор на моя въпрос за 

спецификациите, на които фирма „Балистик Сел“ изпълнява дейности за 

Община Варна, които възлизат на милиони годишно. А просто искаме да 

разберем с какво точно ги плащаме. Благодаря. 

 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, колега Капитанов. Поради изчерпване на заявките давам 

възможност на, думата на Кмета на Община Варна господин Портних. 

Имате думата. 

 

Иван ПОРТНИХ 

Уважаеми господин, уважаеми дами и господа общински съветници, 

уважаеми съграждани, прекрасни бяха децата, наистина, но ще започна 

поред. На въпроса на господин Георгиев, традиционния, за прекрасната 

зала, която сме построили. Това винаги е добре да се чуе. Да, тя както сами 

виждаме, се стопанисва и в момента от ОП „Спортни имоти“. В този 

смисъл не виждам какво точно, аз не разбрах вашия въпрос, тя и в момента 

се стопанисва. Казвате, че те стопанисват добре, ами значи добре. 

Въпросът е, че всъщност това, което сме коментирали с вас многократно, 

може би, както и част от базите, спортните, да бъде предоставена на 

управление например на някои от клубовете. Но това като цяло всъщност е 

въпрос, който аз по никакъв начин сам не мога да реша, а това трябва да 

бъде решено именно тук, в тази зала от вас, уважаеми дами и господа 

общински съветници. Така че считам, че догодина живот и здраве ще 

вземете едно такова решение. То ще почива на анализ именно на този 

период, в който общинското предприятие е стопанисвало сградата към 

момента, защото вече горе-долу е ясно какви са разходите, свързани със 

стопанисването и всякакви такива подробности, за да може вие да вземете 

едно информирано решение. Така че това по тази тема. 

Веднага превключвам към темата с „Локомотив“, защото използвам 

този въпрос, за да дам някои разяснения, поне от моя гледна точка, лично, 

тъй като се появяват известни спекулации, че тъй като сме дали една 

голяма част от територията на комплекса на Футболния клуб „Спартак“ и 

там се развиват прекрасни условия за детско-юношески школи за футбол. 

Същевременно, разбира се, имаме друга база в същия терен, която е за 

други спортове, почват да се появяват известни спекулации, че едва ли не 

футболния клуб иска да превземе другите зали и това създава притеснения 

в другите клубове там. Не мисля, че някой тук в тази зала би бил склонен 

да създадем такива предпоставки, така че искам просто да успокоя другите 

клубове. Респективно, истината е, че покритата зала, тя е наистина е с 

много натоварен график, материално-техническата база е в състояние, 

което изисква инвестиции в ремонт, в момента се извършва актуализация 

на количествено-стойностните сметки, защото виждате, че цените просто 

във връзка с този хаос, който цари в държавата, галопират всячески, така 

че при изготвянето на бюджета за следващата година се надявам всички 

заедно да подкрепим всъщност една такава стъпка, а именно ремонт на 

покритата зала и респективно там са и …да, но тъй като там са и хандбал, 

и баскетбол, и лека атлетика и много клубове са вътре… ето, това е може 



би една от стъпките примерно единият от спортовете да се изнесе във 

Владиславово, за да може да се освободят графици за нормалното 

протичане на тренировъчни процеси, детско-юношески школи и така 

нататък, на другите спортове, които сега са под един покрив, всичките. 

Така че вярвам, че всички заедно ще направим така, че следващата година 

да донесе наистина едно подобряване на условията за варненските 

клубове. Въпреки трудностите, породени от политическите и 

икономическите кризи. Това по темата със спорта.  

По темата с Математическата гимназия - не само, че много активно 

сме работили, но ще напомня, че получихме от държавата специален терен, 

който се намира до булевард „Сахаров“, до Техникумите, където 

започнахме активно работа по изграждането на природо-математически 

кампус, който инженерно-математически, даже защото техникумите там са 

с такава насоченост, който да бъде една от структурните единици на това, 

което наричаме Варна - град на знанието. Респективно дори в тази година 

заложихме и средства за стартиране на проектиране, но това се дължи на 

факта, че  всъщност дойде промяната и 2 години нищо не се случи по тази 

тема, сега, това е за съжаление така. Искрено се надявам, че тази задача от 

първостепенно значение ще получи най-накрая подкрепа от 

правителството и държавата, защото това е тема, която само с усилията на 

общинския бюджет трудно ще се реши, а считам, че постиженията на 

варненската Математическа гимназия са от национално значение. Мисля, 

че всички…, тоест това ние всички добре го знаем. Мисля, че това го знаят 

и всички извън Варна, така че надявам се, надявам се наистина на мъдрост 

и стабилност в управлението, на държавата имам предвид, която да ни даде 

възможност да си свършим и ние нашата работа и това, което го разказвам 

касае разбира се, не само Математическата гимназия. За съжаление касае и 

много, много други проекти, които вече можехме да сме във финалната 

фаза на реализирането им или вече да сме забравили, че те са се случили, 

но вървим напред. 

Благодаря на господин Златев за темата. Там вярвам, че всички 

заедно ще успеем да направим така, че „Градски транспорт“ да направи 

необходимото и целесъобразното, в случая.  

Така че уважаеми колеги, в навечерието на светлите празници искам 

на всички вас да пожелая най-вече здраве, лично щастие светли и спокойни 

празници и всички заедно а си пожелаем една по-успешна година за Варна. 

Благодаря ви. 

 

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 

№ 31 

от заседание, проведено на 21.12.2022 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Социални дейности и жилищна политика” относно: 

(1) – даване на съгласие за възлагане на услуга от общ икономически 

интерес „Грижа в дома в Община Варна“ по процедура BG05SFPR002-

2.001 „Грижа в дома“, Оперативна програма “Развитие на човешките 

ресурси“ 2021 – 2027 г. 

 

Докл.: Милена Димова – Председател ПК „СДЖП“ 

 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1169-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, от Закона за местното 

самоуправление местната администрация, чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за 

социалните услуги, във връзка с Решение на Европейската комисия за 

Услуги от общ икономиечески интерес от 20.12.2011 г., относно 

прилагането на чл. 106, § 2 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсация за 

обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени 

с извършването на услуги от общ икономически интерес, в изпълнение на 

проект „Грижа в дома в Община Варна“, финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22025191ВН/24.11.2022 г., Общински съвет – Варна реши:  

1. Дава съгласие за възлагане предоставянето на услуга от общ 

икономически интерес „Грижа в дома в Община Варна“ по Процедура 

ВG05SFРR002-2.001 „Грижа в дома“ за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2021 – 2027 г., Приоритет 2 „Социално включване и равни 

възможности“, за срока на реализиране на проекта, финансиран по 



Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021 – 2027 г. на 

Дирекция „Социални дейности“ към Община Варна. 

2. Възлага на Кмета на Община Варна да изготви Акт /Заповед за 

възлагане/ в съответствие с Решение на Комисията от 20 декември 2011 г., 

относно прилагането на чл. 106, § 2 от Договора функционирането на 

Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за 

обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени 

с извършването на услуги от общ икономически интерес. 

Услугата „Грижа в дома“, като услуга от общ икономически 

интерес да се предоставя безвъзмездно на потребителите, в рамките на 

реализирането на проект ,,Грижа в дома в Община Варна“, финансиран по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 

кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението предвид необходимостта от осигуряване защита на особено 

важни и значими обществени интереси. 

 

 

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 

№ 31 

от заседание, проведено на 21.12.2022 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука 

и образование” относно: 

(1) – изменение и допълнение в Статута за награда „Варна“ в 

системата на предучилищното и училищното образование.   

 

Докл.: Антоанета Цветкова – Председател ПК „НО“ 

 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1170-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на Кмета на 

Община Варна с рег. № РД22023438ВН/31.10.2022 г., Общински съвет – 

Варна изменя и допълва Статута за награда „Варна“ в системата на 

предучилищното и училищното образование, както следва:  

 В Раздел II „Общи положения“  

- изменя се т. 1   

като текста: „24 май – Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост“; 

придобива следния вид: „24 май – Ден на светите братя Кирил и 

Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската 

книжовност“. 

- изменя се т. 3.9. 

като текста: „т. 3.9. „Колектив на годината“ в областта на основно 

училищно образование и обслужващите звена“; 

придобива следния вид:  „т. 3.9. „Колектив на годината“ в областта 

на основното образование“. 

- изменя се т. 3.10. 

като текста: „т. 3.10. “Колектив на годината” в областта на средно 

училищно образование и обслужващите звена“; 



придобива следния вид: „т. 3.10. „Колектив на годината“ в областта 

на средно училищно образование“. 

   - добавя се нова „т. 3.11. „Колектив на годината“ в областта на 

центровете за подкрепа за личностно развитие, включително 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование“. 

 

 

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 

№ 31 

от заседание, проведено на 21.12.2022 г. 

по точка четиринадесета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Култура и духовно развитие” относно: 

(1) – именуване на улици, находящи се в с. Звездица, Община 

Варна. 

 

Докл. Христо Атанасов – Зам.-председател на ОбС 

 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1171-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 11 и чл. 12 от Наредбата за 

именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на 

Община Варна и по предложение от Станислава Христова – Кмет на 

кметство Звездица, Община Варна с рег. № РД22014409ЗВЦ-

001ВН/05.07.2022 г. и № РД22025498ЗВЦ-001ВН/28.11.2022 г., Общински 

съвет – Варна именува улици, находящи се в с. Звездица, Община Варна, 

както следва: 

1. от о.т. 640 до о.т. 603 с наименованието улица „Скорпион“; 

2. от о.т. 661 до о.т. 645 с наименованието улица „Стрелец“; 

3. от о.т. 642 до о.т. 652 и о.т. 603 с наименованието улица „Телец“; 

4. от о.т. 640 до о.т. 298 с наименованието улица „Дева“. 

 

 

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 

№ 31 

от заседание, проведено на 21.12.2022 г. 

по точка петнадесета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Структури и общинска администрация” относно: 

(1) – одобряване на промяна в структурата и длъжностното щатно 

разписание на Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“. 

 

Докл.: Николай Малев – Председател ВрК „СОА“ 

 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1172-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6, чл. 17, ал. 1, т. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52 от 

Закона за общинската собственост и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД22023560ВН/01.11.2022 г., Общински съвет – Варна 

одобрява промяна в структурата и длъжностното щатно разписание на 

Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“, дейност 431 

„Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детските градини“, като 

трансформира длъжността на 1 щатна бройка „Управител склад“ в 1 щатна 

бройка „Шофьор на товарен автомобил“. 

Общински съвет – Варна приема организационно-управленска 

структура на Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“ при 

Община Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

 

ЮП/ЮП            ____________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 31 

от заседание, проведено на 21.12.2022 г. 

по точка шестнадесета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Промени в съставите на постоянни, временни и 

специализирани комисии към Общински съвет – Варна. 

 

Докл. Христо Атанасов – Зам.-председател на ОбС 

 

 

 
 

Общински съвет – Варна няма решения. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

 

 

ЮП/ЮП          ____________________ /ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 31 

от заседание, проведено на 21.12.2022 г. 

по точка седемнадесета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО:  Дискусия с гражданите. 
 

 

     
 

  

Общински съвет – Варна няма решения. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

 

ЮП/ЮП    ____________________ /ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

 

 


