ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 39

от заседание, проведено на 24.04.2019 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.
Тодор БАЛАБАНОВ
С молба да спазваме регламентираното време, предвид дългия
дневен ред, който ни предстои. Г-н Гуцанов – заявка, г-н Роев – след това.
Ами нямате все още. Има г-н Боев, г-н Вичев. Г-н Гуцанов, заповядайте.
Борислав ГУЦАНОВ
Уважаеми кмет на Община Варна, уважаеми г-н председател,
уважаеми колеги, подхождам от един конкретен случай, за да се стигне до
един по общ въпрос. В кв. „Чайка“, бл. 43, в един от входовете е продаден
апартаменти и купувачът отива в данъчното за нужните процедури, от
където му поискват енергиен клас на сградата, след като разбират, че
блокът е саниран, което пряко влияе върху данъчните облози. Обръща се
към председателя на сдружението на собствениците, който се оказва, че не
е получил документи след санирането на блока. Отива в дирекцията за
саниране към Община Варна, която се намира на ул. „Съборни“ № 19,
където му предоставят технически паспорт на сградата, а на въпроса за
резултатите от енергийната ефективност му е отговорено, че такива не са
възлагани от страна на общината, поради липса на средства и му
препоръчват да се възложат такива от самите собственици. Аз няма да
коментирам колко са били цените, тъй като това не е работа на Община
Варна при санирането. Мое лично мнение, не ангажирам никой с това, че
бяха силно завишавани цените при санирането на дадените сгради и такъв
отговор е малко странен. Но конкретен въпрос е следният. Издават ли се и
какви документи се издават и предават на сдруженията на собствениците
след санирането на блоковете, след приключване на самото саниране? И в
тази връзка само технически паспорт ли е оценката за извършената работа
и постигнатите резултати или следва да бъде предадено на сдружението на
собствениците и оценка за енергийна ефективност, която всички знаете, че
рефлектира пряко, не само върху разходите, но и върху данъчните
стойности, които се плащат от собствениците на апартаментите. Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н Гуцанов. Г-н Роев, заповядайте.
Любомир РОЕВ
Благодаря г-н председател. Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги,
ул. Подвис и ул. Брегалница са елемент от първостепенната улична мрежа,
а именно районни артерии от клас III А, съгласно действащия общ
устройствен план на Община Варна и се предвижда те да отвеждат
движението от Цветния квартал, както и да осъществяват цялостната
комуникационна връзка с уличната мрежа на град Варна. Приложена
напълно в тази си част, схемата на уличната мрежа предвижда
безконфликтни връзки с бул. Левски. От изграждането й обаче,
затварянето би довело до по-големи проблеми, отколкото да постигнем
търсения ефект с транзитното движение в тази част на булеварда. И моят
въпрос е следният. Ще възложите ли проучване за временно
комуникационно решение по трасето на бул. Левски, което ще позволи ул.
Подвис и ул. Брегалница, разбира се, най-безболезнено на ниво на бул.
Васил Левски, да..така най-безболезнено да се осъществи тази връзка
между двете основни улици и има ли предвидена постоянна връзка, както
тази в ОУП, предвидена постоянна връзка, както тази в ОУП Община
Варна да изгради мостово съоръжение под нивото на изграждащото трасе,
за да бъдат свързани двете улици? Това е моят въпрос. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Роев. Г-н Боев, заповядайте. След това г-н Вичев.
Христо БОЕВ
Уважаеми г-н председател, г-н кмете, уважаеми колеги и
съграждани, първата част от моето питане е свързана с въпроси,
пристигнали при мен в качеството ми на общински съветник и поставени
от наши съграждани, живеещи на територията на Константиново.
Уважаеми колеги, през изминалата година, междуведомствената комисия
на Министерски съвет на Република България отпусна сумата от 180 хил.
лева за проект възстановяване водопроводимостта на открит отводнителен
канал, реконструкция и ремонт на пътни и пешеходни мостови съоръжения
в с. Константиново. Отделно от горното, Община Варна се ангажира за
дофинансиране на трети етап от проекта, който е същностния, тъй като
касае центъра на населеното място. Конкретното ми питане е какви са
причините все още да няма реално започнати дейности по изграждането на
отводнителния канал и какво се случва с нееднократно поетите публично
ангажименти от ръководството на администрацията на Община Варна за
ремонт на уличната и канализационната мрежа в Константиново. Второто
ми питане, уважаеми колеги, е свързано с постъпили до мен сигнали от

разтревожени родители относно опасни детски площадки или площадки за
игра, находящи се на територията на район Приморски. Става въпрос за
площадките в непосредствена близост до блок 13 и блок 30 в кв. „Чайка“ и
до блок 7 в кв. Левски. В случая не става въпрос за самите съоръжения,
които са в относително добро състояние, а за факта, че те са изградени в
непосредствена близост до жилищните блокове, без да е спазено
абсолютно никакво отстояние от самите блокове. Можем да си представим
какво би се случило, ако вещи като саксии и други подобни полетят надолу
в резултат на природно явление, било в резултат на човешка небрежност.
Моето питане е апел към администрацията да се направи оглед на място и
съоръженията да бъдат изместени като се спазва необходимото отстояние.
Имах възможност физически да посетя само площадката пред блок 13 в
Чайка. Там се убедих лично, че пречка такова изместване да бъде
извършено реално няма. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Боев. Г-н Вичев, имате думата, след това г-н
Григоров, след това д-р Митковски.
Януарий ВИЧЕВ
Уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги, аз за пореден път ще повдигна
няколко въпроса, за голямо съжаление все още не получавам на някои от
тях отговорите. Или пък, най-важното, което е, не само отговорите, но и
какво се прави по тези въпроси. Първият въпрос е свързан с 23 микро
район, което все още не се изпълнява решението на Общинския съвет от
2014 година за изготвянето на този ПУП за озеленяване. Въпросът ми е
кога най вече ще бъде изготвен този ПУП за озеленяване. Там са наистина,
гражданите са настръхнали, говорим за презастрояване, очакват това
решение да бъде изпълнено, все още нищо не се прави по този въпрос.
Следващият въпрос е свърза с кога ще бъде приета прословутата
транспортна схема на града. Значи, оправданията с ремонтите на бул.
Левски са неоснователни според мен, тъй като тази транспортна схема все
още се бави някъде по администрацията, никой не знае точно как ще
изглежда тази транспортна схема и от там автоматически не се приемат
наредбите за преференциалното пътуване. Хората с увреждане и
инвалидите, съюза на слепите, очакват с нетърпение да се реши този
въпрос с крайно време с тази наредба да се реши проблема с
преференциалното пътуване в градския транспорт и непрекъснато се
оправдаваме, че не е приета наредбата, транспортната схема и се получава
един омагьосан кръг и накрая никой не може да реши тези въпроси. Затова
настояваме този въпрос наистина да бъде отговорено и да бъде наистина
нещо направено по този въпрос, тъй като тази схема транспортна, тя касае
разбира се и наредбата за преместваемите обекти, стигаме до проблеми с

малкия бизнес, които ги касае тази схема. И схемата за самите
преместваеми обекти, няма тази схема, понеже няма наредба и се получава
параграф 22. И на последно място вече искам да поставя въпроса, аз
писмено го поставих още в началото на годината. Шеста година вече,
откакто съм общински съветник, временната комисия и постоянната
комисия за противодействие на борба против корупцията и корупционните
практики и нарушенията в Община Варна, не се събира. И не знам защо,
толкова много сигнали има по медиите, поне да се събере веднъж да се
види комисията, да се разбере има ли, няма ли основание тези сигнали, да
се разгледат. Така че въпросът ми е и към г-н Балабанов. Крайно време е
тази комисия да се събере и разгледа всички въпроси на сдружението на
Игнат Радинков и другите сигнали, които излиза в средствата за масова
информация. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Вичев, тъй като отправихте питането към мен, да ви отговоря
следното. Първо не съм компетентен да свиквам комисията. Второ,
комисията работи по конкретно отправени до нея сигнали, а не по
изнесени данни в медиите каквито и да било. Така че, Вие може да
поискате свикване също така, съответно. Явно не сте го поискал от
компетентния орган. До мен няма как. Аз не мога да свикам комисия.
Благодаря. Г-н Григоров, Вие като един бивш председател на комисията
може да отговорите кой свиква комисията.
Григор ГРИГОРОВ
То няма вече такава комисия.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ами, Вие я напуснахте. Как да има? Отделен е въпросът, че такава
комисия на практика няма, защото бе отменен законът и бе приет друг.
Григор ГРИГОРОВ
Нямаме такава комисия, защото се преборихме вече и край, тя няма
смисъл да съществува.
Тодор БАЛАБАНОВ
Тъкмо бяхте тръгнали в правия път и кривнахте.
Григор ГРИГОРОВ
Не бе, казвам че …
Тодор БАЛАБАНОВ
Промениха закона, затова няма.

Григор ГРИГОРОВ
Да бе, да бе. Не бе, ясно, шегувам се, естествено. Добър ден, г-н
кмете. Радвам се да Ви видя. Има един въпрос, който е поставен от
собствениците на магазини и търговски обекти на ул. Хаджи Димитър в
района зад Трета гимназия. Обезпокоени са от факта, че от общинската
администрация на Одесос са им казали от тук нататък да си плащат
наемите за отстъпено тротоарно право или каквото там ще да е месец за
месец, което в тях поражда въпроса дали се предвиждат в района някакви
инвестиционни намерения и дали се предвижда премахването на тези
търговски обекти. Вторият ми въпрос е свързан във връзка с въпрос, два
въпроса, които съм ги задал на 19.12.2018 г. Те касаят под ЦУМ Варна
ЕАД, тоест покупката на акциите от г-н Гергов и продължаващия ремонт
на бул. Васил Левски. Няма да ви отегчавам да ги чета още веднъж. Просто
моля Ви да ми отговорите на въпроса кога ще ми отговорите на тези два
въпроса. Ето тук ще Ви ги оставя. Предполагам ще вземете думата, нали,
да Ви ги оставя тука, защото може да не са стигнали до Вас и затова да не
сте ми отговорили. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Григоров. Последната заявка от г-н Митковски.
Заповядайте.
Ивайло МИТКОВСКИ
Уважаеми г-н кмете, колеги. Първо да Ви благодаря за отговорите на
въпроси, които зададох на сесията февруари месец, за бързия отговор и за
изчерпателните отговори. Само искам няколко коментара по тях да
направя. На въпросът ми колко човека реално са заети в обслужването на
синята зона, която в момента функционира, Вие сте ми отговорили, че са
заети 26 служители на длъжност инспектор синя зона. Това са реално
хората, които извършват оперативна дейност на територията на зоната.
Моето специално становище е, че към момента, още повече пък и лятото
тези служители ще бъдат недостатъчни и може би, ако останат тази бройка
да има някакво друго разпределение за обслужване на зоната. Другият
въпрос, на който сте ми отговорили по отношение на санкционирането на
неправилното паркиране извън синята зона, наистина се вижда една
наистина подобрена картина, която в момента в града ни. Особено за
прословутата ул. „Чаталджа“, но се надявам това от една страна да не е
кампанийно, съответно общинска полиция и органите на пътна полиция
към която Вие нямате, разбира се касателство и да помислите вече крайно
време с разширяването на синята зона за места за паркиране, което така
или иначе се налага към момента, защото наистина това е удобство за
хората, които живеят в синята зона и които искат да дойдат за
краткотрайно паркиране там. Но е неудобство за хора, които работят и

имат други виждания и задължения, така че те трябва някъде все пак да
паркират. И нещо, което мисля че г-н Григоров повдигна с предния си
въпрос. Последният ми въпрос беше по отношение на средствата,
изразходвани, какво се е случило с тези средства, които получихме в
крайна сметка за търговско дружество Централен универсален магазин
Варна АД. Така е записано. И Вие ми отговаряте, че сумата в размер на
43 206 500 лева е изплатена на „Пълдин турист инвест“ АД. Знаем кои са
те. И вече Община Варна е стопроцентов собственик на т.н. „дупка“.
Въпросът е от тук нататък какво е Вашето виждане, на Вашата
администрация за съдбата на тази дългогодишна язва в центъра на града
ни. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря д-р Митковски. По отношение на първия въпрос за синята
зона само ще добавя, че има входирано предложение за разширяване
състава на структурата при нас, който предстои да разгледаме. Колеги, не
виждам други заявки за питания. Г-н кмете, заповядайте. Имате думата.
Иван ПОРТНИХ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми съграждани. Благодаря за конструктивните въпроси.
В действителност по темата синя зона, тук е и Младен Иванов, който
малко по-късно най-вероятно ще имате възможност да обсъдите в
конкретика всички детайли по отношение на разширяването на самата зона
и естествено структурата на предприятието. По отношение на въпроса за
район Константиново….а за Константиново, прощавайте, там знаете, че
многократно кандидатствахме пред междуведомствената комисия. За
съжаление ни бяха отпуснати 150 хил. лева само. Тези средства са по
отношение на изграждането на охранителен канал в Константиново. А с
решение на съвета всъщност в бюджета заложихме два милиона и
половина за оправяне, естествено на пораженията от настъпилото там
наводнение и оправяне цялата всъщност улична мрежа в района. Вървят
процедури по избор на изпълнител. Веднага след това, нали естествено, ще
влезе техниката, за да оправим инфраструктурата в Константиново. Такъв
какъвто ангажимент сме поели всички заедно. Така че, там е въпрос просто
на законови процедури и време. Непосредствено след това стартираме с
дейностите. По отношение на транспортната схема и на свързаните с това,
нали, други решения, които трябва да вземе съвета, аз мисля все пак, че с
пускането на булеварда, ще настъпят доста така преразпределения на
трафика, които може би е хубаво да огледаме и на следващата сесия
спокойно вече, мисля че можем да, всички заедно да обсъждаме новата
транспортна схема и да вземем решение и в тази посока. Още веднъж

благодаря за конструктивните въпроси. Пожелавам ползотворна работа.
Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ
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СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 39

от заседание, проведено на 24.04.2019 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на
територията на общината и населените места“ относно:
(1) – одобряване на Подробен устройствен план - План за улична
регулация на обект: „Реконструкция на ул. „Ал. Рачински“, в участъка
от бул. „Съборни“ до бул. „Генерал Колев“ по плана на 4-ти подрайон на
гр. Варна“.
(2) – разрешаване изработването на Подробен устройствен план Парцеларен план за обект: „Морска част за дострояване на буна
„Минерален басейн“, крило север „Голям плаж“ и крило юг „Малък
плаж“ в акваторията на Черно море при кк “Св. Св. Константин и
Елена“, гр. Варна“.
(3) – одобряване на проект за Подробен устройствен план - План за
регулация и застрояване на „Аспарухов парк“, Община Варна.
(4) – одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация
и застрояване за УПИ V-704 „за курортни сгради и озеленяване“, кв. 2 по
плана на кк „Златни пясъци“, гр. Варна.
(5) – одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация
и застрояване за УПИ VІ-710 „за хотел, озеленяване и трафопост“, кв. 37
по плана на кк „Златни пясъци“, гр. Варна.
(6) – одобряване на Подробен устройствен план - План за
застрояване за УПИ ІХ-228 „за хотелски комплекс“, кв. 36 по плана на кк
„Златни пясъци“, гр. Варна.
(7) – одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация
за УПИ І-26 „за обществено обслужване, учебен център, почивен дом и
трафопост“, кв. 1 по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна.
Докл.: Димитър Карбов – Председател на ПК „ АСУОРТОНМ“

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1562-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл.
134, ал. 2, чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за устройство на територията и
по доклад от кмета на Община Варна с рег. № АУ106172ВН006ВН/01.03.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен
устройствен план - План за улична регулация на обект: „Реконструкция
на ул. „Ал. Рачински“, в участъка от бул. „Съборни“ до бул. „Генерал
Колев“ по плана на 4-ти подрайон на гр. Варна“, представляващ
изменение на Заповед № 244/06.01.1959 г. на Министерство на
комуналното стопанство, благоустройство и пътища, при съобразяване със
Заповед № Г-91/28.02.2007 г. на Зам.-кмет на Община Варна и Заповед №
Г-430/17.12.2008 г. на Зам.-кмет на Община Варна.
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.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален
кодекс, чл. 21, ал. 8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
– Варна допуска предварително изпълнение на решението, поради защита
на важни обществени интереси, а именно – обектът е от първостепенно
значение за Община Варна, включен е в „Годишната програма за
управление и разпореждане с общински имоти през 2019 г.“, приета с
решение № 1500-2(37)/30.01.2019 г. и отчитайки обществената значимост
на плана, с цел ускоряване на сроковете за реализирането на дейностите за
изграждане на пътната и техническата инфраструктура в територията,
попадаща в обхвата на плана, в обществена полза.

1563-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 110, т. 5, чл. 124а, ал. 1 и
ал. 5, както и чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № АГУП18001742ВН002ВН/26.03.2019 г., Общински съвет – Варна разрешава:
1. Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за
обект: „Морска част за дострояване на буна „Минерален басейн“, крило
север „Голям плаж“ и крило юг „Малък плаж“ в акваторията на Черно
море при кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна“.

2. Одобрява представеното задание изработено по правилата на чл.
125 от Закона за устройство на територията.

1564-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал.
1 и ал. 7, чл. 62, ал. 9, чл. 129, ал. 1 и във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 5 и т. 8
от Закона за устройство на територията и § 57, ал. 1 от Преходни и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г.),
Протокол № 30/07.08.2018 г. на ЕСУТ - Община Варна и по доклад от
кмета на Община Варна с рег. № РД18024628ВН/28.12.2018 г., Общински
съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план - План за регулация и
застрояване на „Аспарухов парк“, Община Варна и улична регулация
между о.т. 35, о.т. 34, о.т. 33, о.т. 32, о.т. 31, о.т. 30, о.т. 25, о.т. 26, о.т. 27,
о.т. 28, о.т. 29, о.т. 549, о.т. 24, о.т. 23, о.т. 22 и о.т. 1.

1565-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, Заповед № 624/11.10.2013 г. на кмета на
Община Варна за допускане изработване на проект за изменение на ПУП
на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6,
представена скица по чл. 135, ал. 2, при условията на чл. 96, ал. 3 от Закона
за устройство на територията, като се има предвид решение по т. 5,
Протокол № 11/31.03. – 01.04.2015 г. на ЕСУТ при Община Варна,
административна преписка с peг. № АУ152746ВН/20.01.2014 г. и по доклад
от кмета на Община Варна с рег. № РД19006830ВН/11.04.2019 г.,
Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот V-704 „за курортни
сгради и озеленяване“, кв. 2, по плана на кк „Златни пясъци“, гр. Варна.
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.

1566-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, Заповед № 320/17.08.2018 г. на Главен
архитект на Община Варна за допускане изработване на проект за
изменение на ПУП 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 на
територията, като се имат предвид решение по т. 2 на Протокол №
38/23.10.2018 г. на ЕСУТ при Община Варна, административна преписка с
peг. № АУ091607ВН/13.09.2018 г. и по доклад от кмета на Община Варна с
рег. № РД19006872ВН/15.04.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за
урегулиран поземлен имот VI-710 „за хотел, озеленяване и трафопост“, кв.
37 по плана на кк „Златни пясъци“, гр. Варна, представляващ изменение на
ПУП-ПРЗ, одобрен със заповед Г-118/04.12.1998 г. на кмета на Община
Варна и Заповед № РД-02-14-513/25.09.2003 г. на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
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.

1567-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, Заповед № 478/11.08.2014 г. на Главен
архитект на Община Варна за допускане изработване на проект за
изменение на ПУП на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2,
т.6, представена скица по чл. 135, ал. 2, при условията на чл. 103, ал. 6 от
Закона за устройство на територията, като се имат предвид решение по т.
1, Протокол № 28/30.09 - 01.10.2014 г. на ЕСУТ при Община Варна,
административна преписка с peг. № АУ202141ВН/31.05.2014 г. и по доклад
от кмета на Община Варна с рег. № АУ232215ВН-009ВН/17.04.2019 г.,
Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план - План за
застрояване за урегулиран поземлен имот IX-228 „за хотелски комплекс“,
кв. 36 по плана на кк „Златни пясъци“, гр. Варна, представляващ
изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със заповед № РД-02-14-513/25.09.2003 г.
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
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.

1568-2. 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 на територията, Заповед № 186/03.05.2018 г. на Главен
архитект на Община Варна, за изработването на проект за изменение на
ПУП - ПРЗ за УПИ І-26 „за почивен дом и трафопост“ в кв. 1 по плана на
кк „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна и изготвена Заповед №
421/24.10.2018 г. на Главен архитект на Община Варна, с която на
основание чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуален кодекс е
допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №
186/03.05.2018 г., като на ред 14-вместо текста: „Подробен устройствен
план - План за регулация и застрояване“ да се чете: „Подробен устройствен
план - План за регулация“, на основание чл. 135, ал.3, представена скица на
основание чл. 135, ал. 2, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за
устройство на територията, като се имат предвид решение по т. 12 от
Протокол № 4/29.01.2019 г. на ЕСУТ при Община Варна, административна
преписка по заявление с рег. № АУ034154ВН/10.04.2018 г. от Висш
съдебен съвет на Република България и доклад от кмета на Община Варна
с рег. № АУ034154ВН-002ВН/17.04.2019 г., Общински съвет – Варна
одобрява Подробен устройствен план - План за регулация за урегулиран
поземлен имот І-26 „за обществено обслужване, учебен център, почивен
дом и трафопост“ в кв. 1 по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр.
Варна, представляващ изменение на Подробен устройствен план, одобрен
със Заповед № РД-02-15-90/12.10.2017г. на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
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
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 39

от заседание, проведено на 24.04.2019 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Култура и духовно развитие“ относно:
(1) – именуване на улици, находящи се в со „Манастирски рид,
Бялата чешма и Дъбравата“, район „Приморски“, Община Варна.
Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК „КДР“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1569-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Петя
Проданова – кмет на район „Приморски“ с рег. № ОС18000004ВН-001ВН002ПР-002ВН/01.02.2019 г., Общински съвет – Варна именува улица от о.т.
833, 834, 835, 836, 837 до о.т. 858, находяща се в со „Манастирски рид,
Бялата чешма и Дъбравата“, район „Приморски“, Община Варна с
наименованието „Проф. д-р Хари Капонов“.

1570-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от Петя
Проданова – кмет на район „Приморски“ с рег. № ОС18000004ВН-001ВН002ПР-002ВН/01.02.2019 г., Общински съвет – Варна именува улица от о.т.
836, 966, 965, 964, 963, 962, 862, 962, 961, 960, 959, 958, 957, 968, 969, 970,
957, 956, 948, 947, 946, 945, 944 до о.т. 937, находяща се в со „Манастирски
рид, Бялата чешма и Дъбравата“, район „Приморски“, Община Варна с
наименованието „Д-р Исак Яков“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 39

от заседание, проведено на 24.04.2019 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука
и образование“ относно:
(1) – приемане на нова Система от правила за електронен прием в
първи клас в общинските училища на територията на Община Варна.
Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК „НО“
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1571-4. На основание чл. 21, ал. 1, т.13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с
измененията и допълненията на Наредба №10 от 2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование, обнародвани в Държавен вестник,
бр. 82/05.10.2018 г., и в изпълнение на чл. 147 от Закона за предучилищното
и училищното образование и по предложение от кмета на Община Варна с
рег. № РД19001159ВН/18.01.2019 г., Общински съвет – Варна отменя
приетата с Решение № 1112-3(28)/21.03.2018 г. на Общински съвет – Варна
Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските
училища на територията на община Варна, в сила за учебната 2018/2019
година и приема нова Система от правила за електронен прием в първи
клас в общинските училища на територията на община Варна, в сила
от учебната 2019/2020 г., съгласно приложение към настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 39

от заседание, проведено на 24.04.2019 г.
по точка пета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК
“Опазване и възпроизводство на околната среда“ относно:
(1) – приемане на актуализирана Програма за намаляване на
емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в
атмосферния въздух на Община Варна.

Докл.: Николай Георгиев – вр.и.д. Председател на ВрК „ОВОС“

Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1572-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 13 и т. 23, във връзка с

чл. 17, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и съгласно чл. 27 от Закона за чистота на атмосферния
въздух и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД19006674ВН/10.04.2019 г., Общински съвет – Варна приема
актуализирана „Програма за намаляване на емисиите и достигане на
утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община
Варна“, разработена по проект ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0005-С01
„Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Варна –
Фаза 1“ по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Околна среда 2014 –
2020г.“,
по
процедура
№
BG16M1OP002-5.002
„Разработване/Актуализиране на общинските програми за качеството на
атмосферния въздух“, съгласно приложение към настоящото решение.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва

значителна или трудно поправима вреда, с оглед крайния срок за
изпълнение на дейностите по проекта до 24.04.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 39

от заседание, проведено на 24.04.2019 г.
по точка шеста от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Финанси и бюджет“ относно:
(1) – вземане на решение за дофинансиране на основен ремонт,
реконструкция и оборудване на Стадион „Спартак“.
(2) – даване на съгласие за запазване на дейността на Звено за услуги
в домашна среда и преминаването му към местна дейност 5/32/589
Домашен социален патронаж – Варна.
(3) – даване на съгласие за отпускане на средства за съфинансиране
на проект „Изграждане на „Център за грижа за лица с различни
форми на деменции“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020 г.
(4) – даване на съгласие за издаване на Запис на заповед в полза на
Министерството на регионалното развитие и благоустройство,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
за изпълнение на проект „Изграждане на „Център за грижа за лица с
различни форми на деменции“ и ремонт на сграда „Дневен център за
подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
(5) – даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг,
съгласно чл. 17 от Закона за общинския дълг.
(6) – осигуряване на средства за съфинансиране на допълнителни
разходи по проект „Модернизация на образователната инфраструктура
на територията на град Варна“ и по проект „Подобряване и
модернизиране на образователната инфраструктура на ПГГСД „Николай
Хайтов“ и на ПГИ „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна и изменение и
допълнение на „Разчета за финансиране на капиталови разходи по
бюджета на община Варна за 2019“ г. по обекти от функция
„Образование“.
(7) – вземане на решение за увеличаване на издръжката на
пенсионерските клубове.

(8) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за
нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД.
(9) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства от
бюджета на Община Варна за изграждане на тротоарни настилки по
републикански път I-9.
(10) – осигуряване на допълнителни средства от бюджета на Община
Варна за 2019 г. за финансиране на капиталови разходи за НУ „Васил
Левски“.
(11) – осигуряване на допълнителни средства от бюджета на Община
Варна за 2019 г. за финансиране на капиталови разходи за ДГ
„Карамфилче“.
(12) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за
„КОТ –Варна“ ЕООД.
(13) – вземане на решение във връзка с обследване за енергийна
ефективност на лечебните заведения на територията на Община Варна,
кандидатствали за финансиране по европейски програми и проекти към
Фонд за устойчиво градско развитие и Фонд „Енергийна ефективност и
възобновяеми източници“.
(14) – изграждане на детска площадка за игра на открито в
местност „Свети Никола“, район „Приморски“ гр. Варна.
(15) – вземане на решение за извършване на компенсирана промяна
в Програма „Спорт“ 2019 г. от бюджета на Община Варна.
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1573-6. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за
публичните финанси и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД19007436ВН-001ВН/22.04.2019 г., Общински съвет – Варна решава да
бъдат осигурени допълнителни средства в размер на 560 753,60 лв., за
изпълнение на обектите:
- Обект „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни
и терен на стадион „Спартак“, находящ се в УПИ III „за стадион със
спортно възстановителен център и хотел“, кв. 997А по план на 5 м.р, гр.
Варна – 343 371,80 лв., от които за допълнителни дейности по СМР
156 171,80 лв. и 187 200,00 лв. за закупуване на пластмасови седалки и
спортно оборудване за залите;
- Обект: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващи
трибуни-северозапад и тоалетни на стадион „Спартак“, находящ се в УПИ

III „За стадион със спортно възстановителен център и хотел“, кв. 997А по
плана на 5 м.р., гр. Варна 217 381,80 лв. за допълнителни дейности.
Средствата да бъдат осигурени като компенсирана промяна по
дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, § 51 „Основен ремонт“ от
дейност 606, § 10-30 „Текущ ремонт“ по бюджета на Община Варна за
2019 г. Промяната да се отрази в приложение № 4 „Разчет за финансиране
на капиталови разходи по функции и източници на финансиране“
Възлага на кмета на Община Варна извършването на всички
законосъобразни действия по 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.

1574-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 17, ал. 1 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от
Закона за социалното подпомагане и по предложение от кмета на Община
Варна с рег. № РД19002262ВН/04.02.2019 г., Общински съвет – Варна дава
съгласие за запазване на дейността на Звено за услуги в домашна среда към
местна дейност 524 Домашен социален патронаж – Варна.
Приема изменения в структурата в рамките на общата численост 32
(тридесет и две) длъжности, считано от 01.06.2019 г. на Звено за услуги в
домашна среда, както следва: 0,5 – счетоводител, 0,5 бр. – служител,
човешки ресурси, 0,5 бр. – сътрудник, социални дейности, 0,5 бр. – касиер,
30 бр. – домашен помощник.

1575-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД19004193ВН/05.03.2019 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер до 257 794,40
(двеста петдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и четири 0,40)
лева за съфинансиране от бюджета на Община Варна за целия срок на
проект „Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми
на деменции“ и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с
различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на
Община Варна“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова
помощ №BG16RFOP001-5.002-0012-C01, Оперативна програма „Региони в

растеж“ 2014-2020., в това число: за 2019 г. до 76 794,40 лв. и за 2020 г. до
181 000 лв.
Средства за съфинансиране на капиталови разходи по проекта за
2019 г. в размер на 47 000 лв. да бъдат осигурени, като компенсирана
промяна от средствата за съфинансиране от бюджета на Община Варна за
2019 г. по проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк „Златни пясъци“ Приложение № 4 „Разчет за капиталови разходи за съфинансиране по
оперативни програми и проекти по източници на финансиране/ ЕСИФ и
ДЕС/.
Промяната да се отрази в Приложение № 4 „Разчет за капиталови
разходи за съфинансиране по оперативни програми и проекти по
източници на финансиране/ ЕСИФ и ДЕС/ и в Приложение № 34
„Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз на Община Варна, в т.ч. индикативен разчет за капиталови разходи,
финансирани със средства от Европейския съюз“.

1576-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД19005828ВН/28.03.2019 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие и упълномощава кмета на Община Варна да издаде в
полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
- Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално
развитие“, Запис на заповед по образец със срок на предявяване за
плащане до датата на извършване на финалното плащане по проекта,
гарантираща пълния размер на исканото авансово плащане в размер на
387 595,66 лева (триста осемдесет и седем хиляди петстотин деветдесет и
пет лева и шестдесет и шест стотинки) по Административен договор за
безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-5.002-0012C01, РД-02-37-11/17.01.2019 г. за изпълнение на проект BG16RFOP0015.002-0012 „Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на
деменция“ и ремонт на сграда „Дневен център за подкрепа на лица с
различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на
Община Варна“ в рамките на процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за
деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с
увреждания“, Приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“ на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно
приложение към настоящото решение.

1577-6. 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, чл. 17а, ал. 2 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл.
43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по
предложение
от
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД19006030ВН/01.04.2019 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен общински
дълг чрез сключване на договор за кредит с „Регионален фонд за градско
развитие“ АД, финансов посредник, управляващ финансов инструмент
„Фонд за градско развитие за Северна България“ и „Експресбанк“
АД, съфинансираща институция по инструмента за финансиране на
проектно предложение „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда
филиал ТМПЦ – Варна“, финансиран по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие“, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, част от
процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове
за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, при следните основни
параметри:
• Кредитори:
- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД
- Кредитна линия Б: Експресбанк АД
• Максимален размер на кредита – до 1 432 000 лв., разпределен
както следва:
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:
• Валута – лева
• Размер на кредита - до 844 880 лева (осемстотин четиридесет и
четири хиляди осемстотин и осемдесет лева)
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем
• Срок на кредита – до 132 месеца
• Срок на усвояване – до 24 месеца
• Срок за погасяване – 108 месеца
• Погасителен план:
- Гратисен период по главницата – 24 месеца
- Главницата се изплаща на 36 равни тримесечни вноски
- Лихвен период – тримесечен
• Максимален лихвен процент – 5% от лихвения процент по кредит Б
• Такса за предсрочно погасяване – без такса
• Лихва при просрочие – редовната лихва по съответната кредитна
линия плюс надбавка от 3% на годишна база.

• Лихва при предсрочна изискуемост - редовната лихва по
съответната кредитна линия плюс надбавка от 6% на годишна база.
• Обезпечение – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи
собствени приходи на Община Варна.
КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:
• Валута – лева
• Размер на кредита - до 587 120 лева (петстотин и осемдесет и седем
хиляди сто и двадесет лева)
• Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем
• Срок на кредита – до 132 месеца
• Срок на усвояване – до 24 м.
• Срок за погасяване – 108 месеца
• Погасителен план:
- Гратисен период по главницата – 24 месеца
- Главницата се изплаща на 36 равни тримесечни вноски
- Лихвен период – тримесечен
• Максимален лихвен процент – референтен лихвен процент в лева
(РЛП) на Експресбанк АД + надбавка от 2,30% год.
• Такси и комисионни - 0,35% от размер на Кредит Б, дължима
еднократно при подписване на договор за кредит
• Такса за предсрочно погасяване:
- без такса в случай на предсрочно погасяване със средства,
генерирани от дейността на проекта и собствени средства на Община
Варна;
- такса в размер на 2% върху предсрочно погасената сума - във
всички останали случаи, в т.ч. при рефинансиране от друга банка;
• Лихва при просрочие – редовната лихва по съответната кредитна
линия плюс надбавка от 3% на годишна база.
•
Лихва при предсрочна изискуемост - редовната лихва по
съответната кредитна линия плюс надбавка от 6% на годишна база.
• Обезпечение – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи
собствени приходи на Община Варна.
2. Възлага и делегира права на кмета на Община Варна да подпише
договор за кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

1578-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 3, чл. 4, т. 1, чл. 17, чл. 17а,
ал. 2 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредба за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на
бюджета на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с
рег. № РД19006030ВН/01.04.2019 г., Общински съвет – Варна:
1. Дава съгласие Община Варна да сключи договор за кредит с
„Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”
ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел
реализацията на проектно предложение: „Ремонт, реконструкция и
модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“, Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“, процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“,
при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 573 057 лв. (петстотин седемдесет и
три хиляди и петдесет и седем лева);
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване
на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или
на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Административния договор за безвъзмездна
финансова помощ и/или от собствени бюджетни средства.
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс
максимална надбавка от 4.083%
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна по
Административния договор за безвъзмездна помощ, сключен с
Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по
банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи,
също са обект на особен залог;
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Варна, по чл. 45,
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и

бюджетните взаимоотношения на Община Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1,
букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова
сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са
обект на особен залог;
2. Възлага и делегира права на кмета на Община Варна да подготви
искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да
подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши
всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение
на решението.

1579-6. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за
публичните финанси и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД19007017ВН/15.04.2019 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Одобрява средства за съфинансиране по проект „Модернизация на
образователната инфраструктура на територията на град Варна“ в размер
на 948 127 лв. по проект „Подобряване и модернизиране на
образователната инфраструктура на Професионална гимназия по
горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на
Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров, гр.
Варна“ в размер на 180 253 лв. Необходимите средства да се осигурят от
бюджета на Община Варна чрез компенсирана промяна в рамките на §62
„Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз“
с промяна на обектите, съфинансирани по проекти от бюджета на Община
Варна за 2019 г. - Приложение № 4 „Разчет за капиталови разходи за
съфинансиране по оперативни програми и проекти по източници на
финансиране/ ЕСИФ и ДЕС/ и приема актуализирано приложение,
неразделна част от настоящото решение.
Промените да се отразят в Приложение № 34 „Индикативен годишен
разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Варна, в
т.ч. индикативен разчет за капиталови разходи, финансирани със средства
от Европейския съюз“.
2. Одобрява изменение и допълнение на приложение № 4 „Разчет за
финансиране на капиталовите разходи по източници на финансиране“ по
бюджета на Община Варна за 2019 г., във функция „Образование“, в
дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“,
параграф 51 „Основен ремонт“, чрез компенсирана промяна в рамките на
първоначално приетите бюджетни средства в общ размер на 5 334 000 лв.
като приема актуализиран поименен списък на обекти за инженеринг -

проектиране и изпълнение на СМР на обекти „Основен ремонт,
реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в
училища на територията на Община Варна“, съгласно приложение.
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.

1580-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
взема решение да бъдат увеличени средствата в размер на 10 000 лв. (десет
хиляди лева) по §10 издръжка на местна дейност 525 „Клубове на
пенсионера, инвалида и други“ за осигуряване на интернет връзка в
клубовете.
Средствата да бъдат осигурени, като компенсирана промяна от
бюджета на Община Варна за 2019 г., дейност 589 „Други дейности по
социалното осигуряване“, §10 издръжка.

1581-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т.4 от Закона за
лечебните заведения, във връзка с писма от управителя на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични
заболявания Варна“ ЕООД с рег. № РД19002601ВН-002ВН/13.02.2019 г. и
№ ОС19000289ВН/23.04.2019 г., Общински съвет – Варна взема решение
да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 257 000 лв. (двеста
петдесет хиляди лева) на „Специализирана болница за активно лечение
по пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД, ЕИК 000090147,
като целева субсидия за погасяване на задължения на лечебното заведение,
към взискателя „Енерго-про продажби“ АД по изпълнително дело №
20198920400159 и към присъединилия се взискател „Национална агенция
по приходите“, както и за заплати на персонала за месец ноември и
декември 2018 г.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2019
г., като компенсирана промяна по дейност 469 „Други дейности по

здравеопазването“, §43-02 „За осъществяване на болнична помощ“ от
дейност 898 „Други дейности по икономиката“, § 10 издръжка.
Задължава управителя на „Специализирана болница за активно
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД, средствата
от държавната субсидия от Министерството на здравеопазването да бъдат
разходвани за заплати и осигурителни вноски на персонала на лечебното
заведение.
Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Специализирана
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“
ЕООД, да внесе 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.

1582-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет –
Варна създава съвместна Работна група с администрацията на
Община Варна с цел оптимизиране работата на „Специализирана болница
за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД,
в състав от 2-ма общински съветници и един представител на Община
Варна, както следва:
1. Григор Асенов Григоров – общински съветник;
2. Антоанета Здравкова Цветкова – общински съветник;
3. Анастасия Маринова Георгиева – Директор на дирекция
„Здравеопазване“ при Община Варна.

1583-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 144, ал. 3 от Търговския
закон във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 от Закона за лечебните
заведения, Общински съвет – Варна освобождава контрольора на
“Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД - д-р Стефан Николов
Стефанов.

1584-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал. 4 от Закона за
пътищата и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД19006871ВН/15.04.2019 г., Общински съвет – Варна:
1. Дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 370 500 лв.
с ДДС от бюджета на Община Варна по § 61-02- „Трансфери м/у бюджети
-предоставени трансфери (-)“на Агенция „Пътна инфраструктура“ за
извършване на строително-монтажни работи по изграждане на тротоарни
настилки по републикански път I-9, съгласно приложено писмо на Агенция
„Пътна инфраструктура“.
2. Дава съгласие дейностите да бъдат възложени от Агенция „Пътна
инфраструктура“ в качеството си на собственик на пътя, като Община
Варна осигурява необходимия финансов ресурс, съгласно чл. 30, ал. 4 от
Закона за пътищата.
3. Упълномощава кмета на Община Варна да подпише споразумение
с Агенция „Пътна инфраструктура“ да извърши всички правни и
фактически действия за изпълнение на решението.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид защита на особено важен обществен интерес и
наближаващия туристически сезон.

1585-6. На основание на чл.21, ал.1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл.124 от Закона за
публичните финанси и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД19007479ВН/22.04.2019 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат
осигурени допълнителни средства за изпълнението на обект „Начално
училище „Васил Левски“ – проектиране и основен ремонт и
реконструкция на Начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086,
кв.70,28 м.р., кв. „Аспарухово“ в размер на 525 510 лв.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2019
г. като компенсирана промяна за дейност 322 „Неспециализирани
училища, без професионални гимназии“, §51 „Основен ремонт“ от
дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ , §1030 „Текущ ремонт“. Промените да се отразят в Приложение 4 към бюджета
„Разчет за финансиране на капиталови разходи по функции и източници на
финансиране“ в частта за функция „Образование“.
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 и
трудно поправима вреда.

1586-6. На основание на чл.21, ал.1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл.124 от Закона за
публичните финанси и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД19007479ВН/22.04.2019 г., Общински съвет – Варна:
1. Решава да бъдат осигурени допълнителни средства за
изпълнението на обект „Изграждане на нова сграда към Детска градина
„Карамфилче“ в УПИ VII 312 – „за детска градина“ в кв. 17, по плана на
25-ти мр. на територията на гр. Варна“ за 4 групи в размер на 95 465 лв.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2019 г.
като компенсирана промяна за дейност 311 „Детски градини“, §52-02
„Придобиване на сгради“ от
дейност 606 „Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа“ , §10-30 „Текущ ремонт“. Промените да се
отразят в Приложение 4 към бюджета „Разчет за финансиране на
капиталови разходи по функции и източници на финансиране“.
2. Одобрява изменение на Приложение 4 към бюджета „Разчет за
финансиране на капиталови разходи по функции и източници на
финансиране“ във функция „Образование“, дейност 311 „Детски градини“,
§51 „Основен ремонт“ чрез компенсирана промяна в рамките на
първоначално одобрения бюджет 2 436 000 лв. на обекти „Основен ремонт
и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт“, поименен
списък на обекти.
Промените да се отразят в Приложение № 4 към бюджета „Разчет за
финансиране на капиталови разходи по функции и източници на
финансиране“.
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 и трудно поправима вреда.

1587-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от
Александър Каиков – управител на „КОТ –Варна“ ЕООД с рег. №
РД190007474ВН/22.04.2019 г., Общински съвет – Варна взема решение да
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 35 000 лв. (тридесет и пет

хиляди лева) на „КОТ –Варна“ ЕООД, ЕИК 148114865, за обследване и
оценка на материалните активи, състоянието на съоръженията и други
разходи.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2019
г., §70-01 „Разходи за придобиване на дялове и акции и увеличаване на
капитала и капиталовите резерви“.

1588-6. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от
Закона за лечебните заведения, и във връзка с докладни от управителите на
„Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“
ЕООД с рег. № РД19000598ВН/11.01.2019 г., „Диагностично консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово - Варна“ ЕООД с
рег. № ОС18000678ВН/30.11.2018 г., „Диагностично - консултативен
център 3 – Варна“ ЕООД с рег. № ОС18000666ВН/28.11.2018 г.,
„Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД
с рег. № ОС18000668ВН/28.11.2018 г., „Диагностично - консултативен
център „Чайка““ ЕООД с рег. № РД19003967Вн/28.02.2019 г. и
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД с рег. №
РД18023185ВН/03.12.2018 г. и свое решение № 1394-5(№35)/05.10.2018 г.,
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за обследване и
изготвяне на енергиен одит, включително идеен проект, по проект за
кандидатстване във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми
източници“, изготвяне на проектно предложение и бизнес план,
консултантска помощ при защитата на проекта пред Фонд „Енергийна
ефективност и възобновяеми източници“ и изготвяне на тръжна процедура
за избор на изпълнител по проекта в размер по 35 880 лв. на всяко от
следните лечебни заведения, общинска собственост: „Диагностично консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД,
„Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово Варна“ ЕООД, „Диагностично - консултативен център 3 – Варна“ ЕООД,
„Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД,
„Диагностично
консултативен
център
„Чайка““
ЕООД
и
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД.
Средствата в размер на 215 280 лв. да бъдат осигурени от
планираните в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, §55-01
„Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ от бюджета на

Община Варна за 2019 г., като бъдат отразени в Приложение № 4 „Разчет
за финансиране на капиталови разходи по функции и източници на
финансиране“.
След извършването на дейностите, за които средствата са отпуснати
да се увеличи капитала на „Диагностично - консултативен център 1 „Света
Клементина“ – Варна“ ЕООД, „Диагностично - консултативен център
Свети Иван Рилски – Аспарухово - Варна“ ЕООД, „Диагностично консултативен център 3 – Варна“ ЕООД, „Диагностично - консултативен
център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД, „Диагностично - консултативен
център „Чайка““ ЕООД и „Специализирана болница по акушерство и
гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“
ЕООД“, със стойността на усвоените средства. Общински съвет - Варна
възлага на управителите на лечебните заведения да внесат предложение за
увеличаване на капитала на търговското дружество, както и да представят
подробен отчет за разходите.

1589-6. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД19007361ВН/18.04.2019 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие да се замени обект: Изграждане на детска площадка за
игра на открито в ПИ 10135.2563.330, с адрес местност „Свети Никола“
№117, район „Приморски“, гр. Варна, в т.ч. проектиране, авторски надзор,
СМР с обект: Изграждане на детска площадка за игра на открито в
ПИ10135.2563.328, с адрес местност „Свети Никола“, район
„Приморски“, гр. Варна, в т.ч. проектиране, авторски надзор, СМР, като
стойността не се променя.
Промените да се отразят в Приложение № 4 към бюджета „Разчет за
финансиране на капиталови разходи по функции и източници на
финансиране“.

1590-6. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства от Програма
„Спорт“ 2019 г., (Приложение № 25) от бюджета на Община Варна за 2019

г., като в т. 21 „Национални, международни и други прояви“, да бъдат
включени две нови точки, както следва:
„т. 21.13 Международен турнир по плуване „Arena Black Sea Cup” финансови средства в размер на 20 000 лв.
т. 21.14 „Варна играе“ - финансови средства в размер на 5 500 лв.“.
Средствата да бъдат осигурени в рамките на планираните средства в
т. 21 „Национални, международни и други прояви“, в Програма „Спорт“
2019 г., (Приложение №25) от бюджета на Община Варна за 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА

ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 39

от заседание, проведено на 24.04.2019 г.
по точка седма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Собственост и стопанство“ относно:
(1) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2019 г.“, одобряване на пазарна
оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „1-ва“, ПИ 10135.2564.935.
(2) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти-общинска собственост през 2019 г.“, одобряване на пазарна оценка
и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху имот,
находящ се в гр. Варна, со Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.699.
(3) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти-общинска собственост през 2019 г.“, одобряване на пазарна оценка
и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху имот,
находящ се в гр. Варна, ул. Прилеп“, ПИ 10135.2553.1935.
(4) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со
„Ален мак“, ПИ 10135.2515.814.
(5) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со
„Ален мак“, ПИ 10135.2515.3982.
(6) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул.
„Македония“ № 158, ПИ 10135.1502.180.
(7) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со
„Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.639.
(8) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со
„Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата“, ПИ 10135.2317.4369.
(9) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, кв.
„Виница“, ул. „Обзор“, ПИ 10135.2575.2125.

(10) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, с.
Тополи, м. „Гарата“ , ПИ 72709.110.28.
(11) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се
в гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Ракитника“, ПИ 10135.5426.2321.
(12) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се
в гр. Варна, со „Ален мак“, ПИ 10135.2515.3907.
(13) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се
в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Прилеп“, ПИ 10135.2553.1932.
(14) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се
в гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5404.1614.
(15) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се
в гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.4382.
(16) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се
в гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.4362.
(17) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се
в гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.3503.
(18) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се
в гр. Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.3811.
(19) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на
решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под
наем на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Христо
Смирненски“, ПИ 10135.255.2577.
(20) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на
решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под
наем на обекти общинска собственост, находящи се в гр. Варна, жк
„Възраждане“.
(21) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на
собственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, со „Кочмар“, ПИ
10135.3523.9528 и ПИ 10135.3505.1170.
(22) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на

собственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, со „Кочмар“, ПИ
10135.3523.9528.
(23) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на
собственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Мир“.
(24) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор по чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на
собственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, кк „Чайка“, ПИ
10135.2572.131, ПИ 10135.2572.113 и ПИ 10135.2572.180.
(25) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор по чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на
собственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Ален мак“ .
(26) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на
предварителен договор по чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право на
собственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, со „Боровец-юг“
(27) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на
недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул.
„Александър Малинов“ № 15, на собственика на законно построена
сграда.
(28) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот –
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ПИ 10135.2560.430,
на собственика на законно построена сграда.
(29) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се
в:
- гр.Варна, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор
10135.5501.410, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона“.
- гр.Варна, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор
10135.5501.24, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона“.
(30) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на
решение за предоставяне безвъзмездно за управление части от имоти,
находящи се в гр. Варна, бул. „Ген. Колев“ № 92; гр. Варна, ул. „Цар
Борис“ III 35 Б; гр. Варна, жк „Трошево“ бл. 10; гр. Варна, жк „Владислав
Варненчик“, бл. 302, вх. 17, гр. Варна, ул. „Народни будители“ № 2, в
полза на Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана
система за регулиране на уличното движение“.
(31) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г.“ и
предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ в гр. Варна, жк
„Владислав Варненчик“ в полза на ОП „Комплекс за детско хранене“.

(32) – вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за
управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Найден Геров“ № 31, в
полза на Основно училище „Васил Друмев“.
(33) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и учредяване
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, жк
„Чайка“, бл. 67 в полза на Сдружение за подкрепа на лица с умствени
затруднения.
(34) – даване на съгласие за сключване на договор за наем за имот,
находящ се в гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“, № 67А със
Сдружение „Лайнс Клуб Варна“.
(35) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и учредяване
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, м.
„Малка чайка“ в полза на Център по хидро- и аеродинамика – Варна
към Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад.
Ангел Балевски“.
(36) – даване на съгласие за сключване на анекс към договор №
Д13000729ВН/25.06.2013 г. между Община Варна и ДГ № 10
„Карамфилче“.
(37) – изменение на решение № 1357-4-1(35)/05.10.2018 г. на
Общински съвет – Варна.
(38) – поправка на очевидна фактическа грешка в решения № 12772(32)/28.06.2018
г.,
№1277-2-1(32)/28.06.2018
г.
и
№1277-22(32)/28.06.2018 г. на Общински съвет – Варна.
(39) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 132912(32)/28.06.2018 г. на Общински съвет – Варна.
(40) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 14818(36)/19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна.
(41) – одобряване на застраховател на имуществото на
„Диагностично – консултативен център 4 – Варна” ЕООД.
(42) – одобряване на застраховател на имуществото на
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД.
(43) – одобряване на застраховател на имуществото на „Ученическо
и столово хранене“ ЕАД.
(44) – увеличаване на капитала на „Специализирана болница по
очни болести за активно лечение“ ЕООД и промяна на Устава на
дружеството.
(45) – промяна на устава на „Специализирана болница за активно
лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“
ЕООД.

(46) – даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на
ползване, върху недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се
в гр.Варна, ул. „Околчица“ № 15 в полза на Народно читалище „Ясна
поляна - 2014“.
(47) – даване на съгласие за предоставяне за стопанисване,
поддържане и техническа експлоатация на „Водоснабдяване и
канализация – Варна“ ООД новоизграден инфраструктурен обект:
„Канализационно-помпена станция 5-главна, напорна канализация до
о.т.131, довеждаща канализация от о.т.134 и о.т.73, реконструкция на
водопроводна мрежа от о.т.131 до о.т.73 в кв.9, 14, 15 и 16 по плана на
„Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна“.
(48) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г.“ и вземане
решение за провеждане на процедура по придобиване безвъзмездно в
собственост на Община Варна на недвижим имот – публична държавна
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ №
113.
(49) – даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на
ползване върху обособени обекти от капитала на „Диагностично
консултативен център 3 – Варна“ ЕООД за предоставяне на социална
услуга „Кризисен център за лица жертви на насилие или трафик на хора“.
(50) – отмяна на Решение № 3140-11/32/09,10.03.2011 г. на
Общински съвет – Варна, допълване на „Годишна програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на
решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под
наем на обекти общинска собственост, находящи се в гр. Варна, жк
„Младост“.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1591-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № ОСИСД17001272ВН-003ВН/09.01.2019 г., Общински съвет – Варна
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост през 2019 г.“ както следва: в Раздел IX „Недвижими
имоти – частна общинска собственост, за които Община Варна ще проведе
процедура по прекратяване на съсобственост с държавата, физически и
юридически лица по реда на чл. 36 от Закона за общинската собственост и
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско

имущество – делба, продажба на частта на Община Варна, откупуване
частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна“, с недвижим имот, находящ се в гр.
Варна, ул. „1-ва“, представляващ 226 (двеста двадесет и шест) кв.м
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2564.935 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и
четири.деветстотин тридесет и пет), целият с площ от 876 (осемстотин
седемдесет и шест) кв.м, Акт за общинска собственост № 9416/23.02.2017
г.
1591-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № ОСИСД17001272ВН-003ВН/09.01.2019 г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от
независим оценител във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез
продажба на частта на Община Варна, представляваща 226 (двеста
двадесет и шест) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор
10135.2564.935 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
шестдесет и четири.деветстотин тридесет и пет), целият с площ от 876
(осемстотин седемдесет и шест) кв.м, по Кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на
ИД на АГКК, изменени със Заповед № РД18-5246/30.06.2016 г. на
Началника на СГКК – Варна, съгласно Акт за общинска собственост №
9416/23.02.2017 г., вписан в Служба по вписванията, находящ се в гр.
Варна, ул. „1-ва“ в размер на 22 160 (двадесет и две хиляди сто и
шестдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м в
размер на 98,05 (деветдесет и осем лева и пет стотинки) лева, без включен
ДДС.
1591-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, чл. 27, т. 2, по реда на чл. 28 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община Варна, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
ОСИСД17001272ВН-003ВН/09.01.2019 г., Общински съвет – Варна реши
да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна и от
друга страна „Мастерплан“ ЕООД, ЕИК148144520, със седалище и адрес
на управление гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 39 с управител
Валерия Юриевна Першина чрез продажба на имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „1-ва“ , представляващ 226 (двеста
двадесет и шест) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор
10135.2564.935 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
шестдесет и четири.деветстотин тридесет и пет), целият с площ от 876
(осемстотин седемдесет и шест) кв.м, по Кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на

ИД на АГКК, изменени със Заповед № РД18-5246/30.06.2016 г. на
Началника на СГКК – Варна, по одобрената по-горе пазарна оценка.
За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №
9416/23.02.2017 г.
Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването
на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно
извършване на разпоредителната сделка.

1592-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № АУ120648ВН-010ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост през 2019г.”, както следва: към раздел ІХ.
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община
Варна ще се проведе процедура по прекратяване на съсобственост с
държавата, физически и юридически лица по реда на чл.36 от ЗОС и
НРПУРОИ – делба, продажба на частта на община Варна, откупуване
частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя следния текст:
АОС №
Данни за имота
Площ - кв.м
гр. Варна, со „Боровец - юг“
197/605 кв.м ид.ч. 6016/19.02.2010 г.
ПИ 10135.5403.699
1592-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № АУ120648ВН-010ВН/11.04.2019 г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на
недвижими имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост по реда
на чл. 36, ал.1, т. 2 от Закона за общинската собственост, чрез продажба на
частта на Община Варна, представляваща 197 (сто деветдесет и седем)
кв.м ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.699 (десет хиляди
сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.шестстотин деветдесет и
девет), целият с площ от 605 (шестстотин и пет) кв.м, находящ се в
со„Боровец-юг“, гр.Варна, която възлиза на 5 460 (пет хиляди
четиристотин и шестдесет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност
на 1 кв.м 27,72 лв. (двадесет и седем лева седемдесет и две стотинки), без
включен ДДС.

1592-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ120648ВН010ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна
Иванка Йорданова Драганова, чрез продажба на имот - частна общинска
собственост, находящ се в со „Боровец-юг“, гр.Варна, представляващ 197
(сто деветдесет и седем) кв.м ид.ч. от поземлен имот с идентификатор
10135.5403.699 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин
и три.шестстотин деветдесет и девет), целият с площ от 605 (шестстотин и
пет) кв.м, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на район
“Аспарухово“, при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори
10135.5403.698, 10135.5403.4725, 10135.5403.4724, 10135.5403.688,
10135.5403.700, 10135.5403.9634, по одобрената с решение по-горе
пазарна оценка.
За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска
собственост № 6016/19.02.2010 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1593-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № АУ109906ВН-012ВН/17.04.2019 г., Общински съвет – Варна
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост през 2019г.”, както следва: към раздел ІХ.
„Недвижими имоти – частна общинска собственост, за които в Община
Варна ще се проведе процедура по прекратяване на съсобственост с
държавата, физически и юридически лица по реда на чл. 36 от ЗОС и
НРПУРОИ – делба, продажба на частта на община Варна, откупуване
частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя следния текст:
Данни за имота
гр. Варна, ул. „Прилеп“,
ПИ 10135.2553.1935

Площ - кв.м

АОС №

41/314 кв.м ид.ч.

9915/05.07.2018г.

1593-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № АУ109906ВН-012ВН/17.04.2019 г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на
недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на 41 кв.м
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2553.1935
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и
три.хиляда деветстотин тридесет и пет), по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Варна, находящ се на ул. „Прилеп“, във
връзка с прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от
Закона за общинската собственост, чрез продажба на частта на Община
Варна, в размер на 5 500 (пет хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС,
при пазарна стойност на 1 кв.м в размер на 134,15 (сто тридесет и четири
лева и петнадесет стотинки), без включен ДДС.
1593-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост
през 2019 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ109906ВН-012ВН/17.04.2019 г., Общински съвет – Варна реши да
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга
страна Анелия Иванова Ракитина, чрез продажба на имот - частна
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. „Прилеп“,
представляващ 16 кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор
10135.2553.1935 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
петдесет и три.хиляда деветстотин тридесет и пет), по Кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Варна, целият с площ от 314 кв.м,
при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори 10135.2553.30,
10135.2553.1934, 10135.2553.1932, по одобрената по – горе пазарна оценка.
За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска
собственост № 9915/05.07.2018 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1594-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № АУ095765ВН-006ВН/24.01.2019 г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на
недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на 4/580 кв.м
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2515.814 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.осемстотин и
четиринадесет), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Варна, находящ се в гр.Варна, со „Ален мак“, във връзка с прекратяване
на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската
собственост, чрез продажба на частта на Община Варна, която възлиза на
326 (триста двадесет и шест) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност
на 1 кв.м в размер на 81,50 (осемдесет и един лева и петдесет стотинки)
лева, без включен ДДС.
1594-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ095765ВН006ВН/24.01.2019 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна
Росен Николов Христов, чрез продажба на имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр.Варна, со „Ален мак“, представляващ 4
(четири) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор
10135.2515.814 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и
петнадесет.осемстотин и четиринадесет), по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Варна, целият с площ от 580 (петстотин и
осемдесет) кв.м, при граници на имота: поземлени имоти с
идентификатори
10135.2515.3732,
10135.2515.813,
10135.2515.815,
10135.2515.3618, по одобрената по-горе пазарна оценка.
За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №
10008/29.10.2018г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1595-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на „Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост
през 2019 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ050866ВН-018ВН/24.01.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява
пазарна оценка, изготвена по заявление за прекратяване на съсобственост,
чрез продажба частта на Община Варна, представляваща 33 (тридесет и
три) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор
10135.2515.3982 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и
петнадесет.три хиляди деветстотин осемдесет и две), целият с площ от 601
(шестстотин и един) кв.м, находящ се в гр.Варна, со „Ален мак“, при
граници на имота: ПИ №10135.2515.817, ПИ №10135.2515.814, ПИ
№10135.2515.816, ПИ №10135.2515.815, ПИ №10135.2515.3732, ПИ
№10135.2515.812 в размер на 2 300 (две хиляди и триста) лева, без
включен ДДС.
1595-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № АУ050866ВН-018ВН/24.01.2019 г.,
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между
Община Варна, от една страна и Велислава Руменова Христова - Доте,
Христо Руменов Христов и Цветелина Свиленова Бонова чрез продажба на
недвижим имот, представляващ 33 (тридесет и три) кв.м идеални части от
поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3982 (десет хиляди сто
тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди деветстотин
осемдесет и две), целият с площ от 601 (шестстотин и един) кв.м, находящ
се в гр.Варна, со „Ален мак“ при равни квоти по одобрената по-горе
пазарна оценка.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
9981/25.09.2018 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

1596-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на „Годишна

програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост
през 2019 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ111530ВН-023ВН/24.01.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява
пазарна оценка, изготвена по искане за прекратяване на съсобственост,
чрез продажба частта на Община Варна, представляваща 7,67 (седем цяло
и шестдесет и седем стотни) кв.м идеални части от поземлен имот с
идентификатор 10135.1502.180 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда
петстотин и две.сто и осемдесет), целият с площ от 232 (двеста тридесет и
два) кв.м, находящ се в гр.Варна, ул. „Македония“ № 158, при граници на
имота: ПИ №10135.1502.176, ПИ №10135.1502.181, ПИ №10135.1502.183,
ПИ №10135.1502.178, ПИ №10135.1502.177 в размер на 770 (седемстотин и
седемдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м в
размер на 100,39 лева (сто лева и тридесет и девет стотинки), без включен
ДДС.
1596-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № АУ111530ВН-023ВН/24.01.2019 г.,
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между
Община Варна, от една страна и от друга Белгин Ибрямов Исмаилов, чрез
продажба на 7,67 (седем цяло и шестдесет и седем стотни) кв.м идеални
части от поземлен имот с идентификатор 10135.1502.180 (десет хиляди сто
тридесет и пет.хиляда петстотин и две.сто и осемдесет), находящ се в
гр.Варна, ул. „Македония“ № 158, по одобрената по-горе пазарна оценка.
За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №
6349/18.03.2011 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

1597-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № АУ109506ВН-010ВН/06.03.2019 г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на
недвижими имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост по реда на
чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, чрез продажба на
частта на Община Варна, представляваща 51 (петдесет и един) кв.м
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.639 (десет

хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.шестстотин
тридесет и девет), целият с площ от 651 (шестстотин петдесет и един) кв.м,
находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг”, в размер на 2 144 (две хиляди
сто четиридесет и четири) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на
1 кв.м в размер на 42,04 лева (четиридесет и два лева и четири стотинки),
без включен ДДС.
1597-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ109506ВН010ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна
Искра Георгиева Георгиева-Неделчева, чрез продажба на имот - частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг”,
представляващ 51 (петдесет и един) кв.м идеални части от поземлен имот с
идентификатор 10135.5403.639 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет
хиляди четиристотин и три.шестстотин тридесет и девет), по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, район
„Аспарухово“, целият с площ от 651 (шестстотин петдесет и един) кв.м,
при граници на имота: ПИ 10135.5403.9607, ПИ 10135.5403.4046, ПИ
10135.5403.638, по одобрената по-горе пазарна оценка.
За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска
собственост № 9822/26.03.2018 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1598-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация , чл. 41, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската
собственост и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ108928ВН-011ВН/01.03.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява
пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост,
чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 7 (седем) кв.м
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2517.4369 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и седемнадесет.четири
хиляди триста шестдесет и девет), целият с площ от 1364 (хиляда триста

шестдесет и четири) кв. м, находящ се в гр. Варна, со „Манастирски рид,
Бялата чешма, Дъбравата“ в размер на 200 (двеста) лева без включен
ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м в размер на 28,57 (двадесет и осем
лева и петдесет и седем стотинки) лева, без включен ДДС.
1598-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № АУ108928ВН-011ВН/01.03.2019 г.,
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между
Община Варна, от една страна и от друга страна Борислав Георгиев
Желязков чрез продажба на имот – частна общинска собственост, находящ
се в гр. Варна, со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“,
представляващ 7 (седем) кв.м идеални части от поземлен имот с
идентификатор 10135.2517.4369 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин и седемнадесет.четири хиляди триста шестдесет и
девет), целият с площ от 1364 (хиляда триста шестдесет и четири) кв. м,
при граници: ПИ 10135.2517.9503, ПИ 10135.2517.1575, ПИ
10135.2517.5293, ПИ 10135.2517.1573, ПИ 10135.2517.1569, ПИ
10135.2517.1570, ПИ 10135.2517.1571, ПИ 10135.2517.1585, ПИ
10135.2517.1587 на съсобственика Борислав Георгиев Желязков, по
одобрената по-горе пазарна оценка.
За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска
собственост №10062/24.01.2019 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1599-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № ОСИСД18002911ВН-009ВН/26.03.2019 г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от
оценител на недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на
74/367 кв.м идеални части от поземлен
имот с идентификатор
10135.2575.2125 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
седемдесет и пет.две хиляди сто двадесет и пет), по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Варна, находящ се в гр. Варна, кв.
„Виница“, ул. „Обзор“, във връзка с прекратяване на съсобственост по

реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, чрез
продажба на частта на Община Варна в размер на 8 905 (осем хиляди
деветстотин и пет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м в
размер на 120,34 (сто и двадесет лева тридесет и четири стотинки).
1599-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № ОСИСД18002911ВН009ВН/26.03.2019 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна
Ивайло Александров Иванов, чрез продажба на имот - частна общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Обзор“,
представляващ 74 (седемдесет и четири) кв.м идеални части от поземлен
имот с идентификатор 10135.2575.2125 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.две хиляди сто двадесет и пет),
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, целият с
площ от 367 (триста шестдесет и седем) кв.м, съгласно скица-проект № 15432277/28.06.2018г., издадена от СГКК-Варна, при граници на имота:
поземлени имоти с идентификатори 10135.2575.1987, 10135.2575.162,
10135.2575.2033, 10135.2575.2127, 10135.2575.1986, 10135.2575.2126, по
одобрената по-горе пазарна оценка.
За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска
собственост № 10035/12.12.2018 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1600-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № АУ076219ВН-010ВН/11.04.2019 г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на
недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на 175/3253
кв.м ид.ч от поземлен имот с идентификатор 72709.110.28 (седемдесет и
две хиляди седемстотин и девет.сто и десет.двадесет и осем), по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тополи, община
Варна, във връзка с прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.
1, т. 2 от Закона за общинската собственост, чрез продажба на частта на

Община Варна, която възлиза на 7 306 (седем хиляди триста и шест) лева
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м 41,75 лв. (четиридесет и
един лева седемдесет и пет стотинки), без включен ДДС.
1600-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019г.“
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ076219ВН010ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна
„КРАНОВЕ-РН“ ООД, ЕИК 200622239, представлявано от управителя
Недко Михайлов Недев, чрез продажба на имот - частна общинска
собственост, находящ се в община Варна, с. Тополи, м. „Гарата“,
представляващ 175/3253 кв.м ид.ч от поземлен имот с идентификатор
72709.110.28 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.сто и
десет.двадесет и осем), по КККР на с. Тополи, община Варна, идентичен с
УПИ ХІV-10,18 „за складова и логистична дейност“, кв.32, по плана на
ЗПЗ-Варна, землище на с. Тополи, община Варна, при граници на имота:
поземлени имоти с идентификатори 72709.110.19, 72709.110.27,
72709.515.193, по одобрената по-горе пазарна оценка.
За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска
собственост № 10052/12.12.2018 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1601-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД19004311ВН/06.03.2019 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
град Варна, район „Аспарухово‟, со „Ракитника“, представляващ
поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2321 (десет хиляди сто
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин двадесет и шест.две хиляди триста

двадесет и едно), целият с площ от 567 (петстотин шестдесет и седем) кв.м,
при граници: ПИ 10135.5426.113, ПИ 10135.5426.114, ПИ 10135.5426.111,
ПИ 10135.5426.110, ПИ 10135.5426.2320, ПИ 10135.5016.33, ПИ
10135.5426.112, предмет на Акт за частна общинска собственост №
9641/06.10.2017 г., в размер на 24 920,00лв. (двадесет и четири хиляди
деветстотин и двадесет лева), без включен ДДС.
1601-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД19004311ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово‟, со
„Ракитника“, представляващ поземлен имот с идентификатор
10135.5426.2321 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин
двадесет и шест.две хиляди триста двадесет и едно), целият с площ от 567
(петстотин шестдесет и седем) кв.м, при граници: ПИ 10135.5426.113, ПИ
10135.5426.114,
ПИ
10135.5426.111,
ПИ
10135.5426.110,
ПИ
10135.5426.2320, ПИ 10135.5016.33, ПИ 10135.5426.112, предмет на Акт за
частна общинска собственост № 9641/06.10.2017 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена в размер на 24 920,00 лв. (двадесет и
четири хиляди деветстотин и двадесет лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 2 492,00 лв. (две хиляди четиристотин деветдесет и два
лева).
Общински съвет - Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името
на заявителя, че:

а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 492,00 лв.
(две хиляди четиристотин деветдесет и два лева) платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата
от
100
лв.
(сто
лева),
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг
с явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

1602-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД19004314ВН/06.03.2019 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
град Варна, район „Приморски‟, со „Ален Мак“, представляващ поземлен
имот с идентификатор 10135.2515.3907 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди деветстотин и седем),

целият с площ от 637 (шестстотин тридесет и седем) кв.м, при граници: ПИ
10135.2515.3896, ПИ 10135.2515.9577, ПИ 10135.2515.764, ПИ
10135.2515.763 и ПИ 10135.2515.762, предмет на Акт за частна общинска
собственост № 9887/30.05.2018 г., в размер на 67 110,00лв. (шестдесет и
седем хиляди сто и десет лева), без включен ДДС.
1602-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД19004314ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Приморски“, со
„Ален Мак“, представляващ поземлен имот с идентификатор
10135.2515.3907 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и
петнадесет.три хиляди деветстотин и седем), целият с площ от 637
(шестстотин тридесет и седем) кв.м, при граници: ПИ 10135.2515.3896, ПИ
10135.2515.9577, ПИ 10135.2515.764, ПИ 10135.2515.763 и ПИ
10135.2515.762, предмет на Акт за частна общинска собственост №
9887/30.05.2018 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена в размер на 67 110,00 лв. (шестдесет и
седем хиляди сто и десет лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 6 711,00 лв. (шест хиляди седемстотин и единадесет
лева).
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името
на заявителя, че:
а) че не е обявен в несъстоятелност;

б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 6 711,00 лв.
(шест хиляди седемстотин и единадесет лева) платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата
от
100
лв.
(сто
лева),
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

1603-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД19004312ВН/06.03.2019 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
град Варна, район „Приморски‟, ул. „Прилеп“, представляващ поземлен
имот с идентификатор 10135.2553.1932 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин петдесет и три.хиляда деветстотин тридесет и
две), целият с площ от 2 211 (две хиляди двеста и единадесет) кв.м, при

граници на имота: ПИ 10135.2553.1935, ПИ 10135.2553.1934, ПИ
10135.2553.1933, ПИ 10135.2553.30, ПИ 10135.2553.34 и ПИ
10135.2551.545, предмет на Акт за частна общинска собственост №
9912/05.07.2018 г., в размер на 167 250 лв. (сто шестдесет и седем хиляди
двеста и петдесет лева), без включен ДДС.
1603-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД19004312ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Приморски“, ул.
„Прилеп“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2553.1932
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и
три.хиляда деветстотин тридесет и две), целият с площ от 2 211 (две
хиляди двеста и единадесет) кв.м, при граници на имота: ПИ
10135.2553.1935, ПИ 10135.2553.1934, ПИ 10135.2553.1933, ПИ
10135.2553.30, ПИ 10135.2553.34 и ПИ 10135.2551.545.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
9912/05.07.2018 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена в размер на 167 250 лв. (сто шестдесет
и седем хиляди двеста и петдесет лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 16 725 лв. (шестнадесет хиляди седемстотин двадесет и
пет лева).
Общински съвет - Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името
на заявителя, че:
а) 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 16 725 лв.
(шестнадесет хиляди седемстотин двадесет и пет лева) платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата
от
200
лв.
(двеста
лева),
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

1604-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД19004310ВН/06.03.2019 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
град Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, представляващ
поземлен имот с идентификатор 10135.5404.1614 (десет хиляди сто
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и четири.хиляда шестстотин и

четиринадесет), целият с площ от 169 (сто шестдесет и девет) кв.м, при
граници: ПИ 10135.5404.9753, ПИ 10135.5404.2185, ПИ 10135.5404.4676,
ПИ 10135.5404.9755, предмет на Акт за частна общинска собственост №
9050/02.06.2016 г., в размер на 4 590,00лв. (четири хиляди петстотин и
деветдесет лева), без включен ДДС.
1604-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД19004310ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, со.
„Боровец-юг“, представляващ поземлен имот с идентификатор
10135.5404.1614 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин
и четири.хиляда шестстотин и четиринадесет), целият с площ от 169 (сто
шестдесет и девет) кв.м, при граници: ПИ 10135.5404.9753, ПИ
10135.5404.2185, ПИ 10135.5404.4676, ПИ 10135.5404.9755, предмет на
Акт за частна общинска собственост № 9050/02.06.2016 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена в размер на 4 590,00 лв. (четири
хиляди петстотин и деветдесет лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 459,00 лв. (четиристотин петдесет и девет лева).
Общински съвет - Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.

2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 459,00 лв.
(четиристотин петдесет и девет лева) платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата
от
100
лв.
(сто
лева),
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

1605-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД19004315ВН/06.03.2019 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
град Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, представляващ
поземлен имот с идентификатор 10135.5403.4382 (десет хиляди сто
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.четири хиляди триста
осемдесет и две), целият с площ от 1041 (хиляда четиридесет и един) кв.м,
при граници: ПИ 10135.5403.2152, ПИ 10135.5403.9640, ПИ
10135.5403.4381,
ПИ
10135.5403.2148,
ПИ
10135.5403.2147,
10135.5403.3207 и 10135.5403.2144, предмет на Акт за частна общинска

собственост № 9220/19.10.2016 г., в размер на 28 500,00 лв. (двадесет и
осем хиляди и петстотин лева), без включен ДДС.
1605-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД19004315ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово‟, со
„Боровец-юг“, представляващ поземлен имот с идентификатор
10135.5403.4382 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин
и три.четири хиляди триста осемдесет и две), целият с площ от 1041
(хиляда четиридесет и един) кв.м, при граници: ПИ 10135.5403.2152, ПИ
10135.5403.9640, ПИ 10135.5403.4381, ПИ 10135.5403.2148, ПИ
10135.5403.2147, 10135.5403.3207 и 10135.5403.2144, предмет на Акт за
частна общинска собственост № 9220/19.10.2016 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена в размер на 28 500,00 лв. (двадесет и
осем хиляди и петстотин лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 2 850,00 лв. (две хиляди осемстотин и петдесет лева).
Общински съвет - Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 850,00 лв.
(две хиляди осемстотин и петдесет лева) платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата
от
100
лв.
(сто
лева),
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

1606-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД19004316ВН/06.03.2019 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
град Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, представляващ
поземлен имот с идентификатор 10135.5403.4362 (десет хиляди сто
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.четири хиляди триста
шестдесет и две), целият с площ от 2 285 (две хиляди двеста осемдесет и
пет) кв.м, при граници: ПИ 10135.5074.4644, ПИ 10135.5403.9508, ПИ
10135.5403.9, ПИ 10135.5403.6, ПИ 10135.5403.5, ПИ 10135.5403.4786 и
ПИ 10135.5403.4785, предмет на Акт за частна общинска собственост №

9011/20.05.2016 г., в размер на 90 800,00 лв. (деветдесет хиляди и
осемстотин лева), без включен ДДС.
1606-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД19004316ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, со
„Боровец –юг“, представляващ поземлен имот с идентификатор
10135.5403.4362 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин
и три.четири хиляди триста шестдесет и две), целият с площ от 2 285 (две
хиляди двеста осемдесет и пет) кв.м, при граници: ПИ 10135.5074.4644,
ПИ 10135.5403.9508, ПИ 10135.5403.9, ПИ 10135.5403.6, ПИ 10135.5403.5,
ПИ 10135.5403.4786 и ПИ 10135.5403.4785, предмет на Акт за частна
общинска собственост № 9011/20.05.2016 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена в размер на 90 800,00 лв. (деветдесет
хиляди и осемстотин лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 9 080,00 лв. (девет хиляди и осемдесет лева).
Общински съвет - Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 9 080,00 лв.
(девет
хиляди
и
осемдесет
лева)платими
по
IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата
от
100
лв.
(сто
лева),
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

1607-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД19004317ВН/06.03.2019 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
град Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, представляващ
поземлен имот с идентификатор 10135.5403.3503 (десет хиляди сто
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.три хиляди петстотин и
три), целият с площ от 1123 (хиляда сто двадесет и три) кв.м, при граници:
ПИ 10135.5403.3499, ПИ 10135.5403.2022, ПИ 10135.5403.4024, ПИ
10135.5403.9522, предмет на Акт за частна общинска собственост №
9664/06.10.2017 г., в размер на 30 270,00 лв. (тридесет хиляди двеста и
седемдесет лева), без включен ДДС.

1607-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД19004317ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, со
„Боровец-юг“, представляващ поземлен имот с идентификатор
10135.5403.3503 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин
и три.три хиляди петстотин и три), целият с площ от 1123 (хиляда сто
двадесет и три) кв.м, при граници: ПИ 10135.5403.3499, ПИ
10135.5403.2022, ПИ 10135.5403.4024, ПИ 10135.5403.9522, предмет на
Акт за частна общинска собственост № 9664/06.10.2017 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена в размер на 30 270,00 лв. (тридесет
хиляди двеста и седемдесет лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 3 027,00 лв. (три хиляди двадесет и седем лева).
Общински съвет - Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 027,00 лв.
(три хиляди двадесет и седем лева) платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата
от
100
лв.
(сто
лева),
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

1608-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД19004313ВН/06.03.2019 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
град Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец-юг“, представляващ
поземлен имот с идентификатор 10135.5403.3811 (десет хиляди сто
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.три хиляди осемстотин и
единадесет), целият с площ от 350 (триста и петдесет) кв.м, при граници:
ПИ 10135.5403.3096, ПИ 10135.5403.1061, ПИ 10135.5403.9502, ПИ
10135.5403.1062, ПИ 10135.5403.1311, предмет на Акт за частна общинска
собственост № 9049/02.06.2016 г., в размер на 13 524,00 лв. (тринадесет
хиляди петстотин двадесет и четири лева), без включен ДДС.
1608-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –

Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД19004313ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, со
„Боровец-юг“, представляващ поземлен имот с идентификатор
10135.5403.3811 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин
и три.три хиляди осемстотин и единадесет), целият с площ от 350 (триста и
петдесет) кв.м, при граници: ПИ 10135.5403.3096, ПИ 10135.5403.1061, ПИ
10135.5403.9502, ПИ 10135.5403.1062, ПИ 10135.5403.1311., предмет на
Акт за частна общинска собственост № 9049/02.06.2016 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена в размер на 13 524,00 лв. (тринадесет
хиляди петстотин двадесет и четири лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 1 352,40 лв. (хиляда триста петдесет и два лева и
четиридесет стотинки).
Общински съвет - Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 352,40 лв.
(хиляда триста петдесет и два лева и 0,40ст.) платими по IBAN:

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата
от
100
лв.
(сто
лева),
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

1609-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № ОСИСД17003039ВН-007ВН/21.12.2018 г., Общински съвет
–Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 година“: Допълва
Раздел V „Застроени нежилищни имоти-общинска собственост, за които в
Община Варна ще се проведе процедура по отдаване под наем по реда на
чл. 14 от ЗОС и НРПУРОИ, в съответствие с действащата „Методика за
определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и
вещи – общинска собственост“, с недвижими имоти-частна общинска
собственост, находящи в гр. Варна, ул. „Христо Смирненски“,
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2555.2577 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.две хиляди
петстотин седемдесет и седем), с площ от 1833 (хиляда осемстотин
тридесет и три) кв.м и сграда с идентификатор 10135.2555.2577.1 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.две хиляди
петстотин седемдесет и седем.едно) със застроена площ от 134 (сто
тридесет и четири) кв.м.

1609-7-1. 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. 64 и чл. 65 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № ОСИСД17003039ВН007ВН/21.12.2018 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община
Варна да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на
поземлен имот с идентификатор 10135.2555.2577 (десет хиляди сто
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.две хиляди петстотин
седемдесет и седем), с площ от 1833 (хиляда осемстотин тридесет и три)
кв.м и сграда с идентификатор 10135.2555.2577.1 (десет хиляди сто
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.две хиляди петстотин
седемдесет и седем.едно) със застроена площ от 134 (сто тридесет и
четири) кв.м, предмет Акт за общинска собственост № 8047/11.11.2014 г.,
вписан в Служба по вписванията – гр. Варна с вх. рег. № 25609/14.11.2014
г., том LXVII , при стартова месечна наемна цена в размер на 2 108,43 (две
хиляди сто и осем лева и четиридесет и три стотинки) лева, без включен
ДДС от които:
- за земя с площ 1 699 кв.м в размер на 810,05 (осемстотин и десет)
лева, без включен ДДС;
- за сграда със застроена площ 134 кв.м в размер на 1 298,38 (хиляда
двеста деветдесет и осем лева и тридесет и осем стотинки), без включен
ДДС, определени по „Методика за определяне на стартови базисни цени
при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за
отдаване под наем на нежилищни имоти-общинска собственост”.
Общински съвет – Варна утвърждава следните:

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ:
1. Изискване към кандидатите:
1.1 Предназначението на обекта да бъде запазено – „Метан
станция“;
1.2. Да притежават действащи сключени договори с
газоразпределителни дружества;
1.3. Инвестиционни намерения, свързани с ползването на обекта,
доказвани с предоставяне на съответните документи и фактури за
извършена дейност;
1.4. Да поема всички разходи, свързани с експлоатацията на
обекта;
1.5. Да поема всички разходи за основни и текущи ремонти,
реконструкции, преустройства и подобрения в имота, които след
прекратяване на договора за наем, остават в собственост на наемодателя.
1.6. Да поема всички разноски за виновно причинени от него
вреди на обекта.

1.7. Да ползва имота според предназначението и да спазва всички
нормативни изисквания свързани с експлоатацията му.
1.8. Да поеме всички отговорности, свързани с изискванията на
нормативните документи на РЗИ, БАБХ, Областна инспекция по труда и
други общински и държавни институции, по отношение дейността на
обекта.
2. Критерии за оценка на предложенията:
Критерии за оценка на предложената от участника цена и начин на
определяне на тежестта им в комплексната оценка – икономически найизгодно предложение, като класирането да се извърши на база следните
критерии:
П 1 – предложена от участника крайна цена в лева – тегловен
коефициент – 45 %;
П 2 – показател за наетия персонал в обекта- тегловен коефициент –
20 %;
П 3 – подобрения и инвестиции - тегловен коефициент – 20 %;
П 4 – авансово плащане на наема - тегловен коефициент – 5 %;
П 5 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията
на Община Варна - тегловен коефициент – 10 %;
Комплексната оценка на офертата на участника се изчислява по
формулата:
Оценяването се извършва по формулата:
КО=П 1 х45% + П 2 х20% + П 3 х20% + П 4 х5% + П 5 х10%
Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички
показатели в методиката:
П 1 – предложената цена – П 1 = (П 1 I/П 1 max)х45, като П 1 I е
предложената крайна цена съгласно ценовото предложение на съответния
кандидат, а П 1 max е максимално предложената цена;
П 2 – численост на наетия персонал в обекта – П 2 =Zх20, като П 2 I е
предложението за нает персонал, а П 2 max е максимално брой нает
персонал;
П 3 – подобрения и инвестиции – П 3 =( П 3 I/ П 1 max)х20, като П 3 I е
предложената сума за подобрения и инвестиции от кандидата, а П 3 max е
максималната сума за подобрения и инвестиции;
П 4 – авансово плащане на наема – П 4 =( П 4 I/ П 4 max)х5, като П 4 I е
предложения период за авансово плащане на кандидата, а П 1 max е
максималния период за авансово плащане /не повече от 10 дни/;
П 5 /договор с газоразпределителните дружества и референции за
добросъвестно изпълнени договори 10 т.; добросъвестно изпълнени
договори без договор с газоразпределителни дружества – 5 т, без
референции за добросъвестно изпълнени договори и без договори с
газоразпределителните дружества 0 т./
Уточнения:

П 1 - парична сума в лева, която не може да бъде по-малка от
определената начална конкурсна цена;
П 2 – показател за постоянно наетия персонал – предложения брой се
доказва с представени сключени трудови договори, вписани в НАП до 30
дни след сключване на договора за наем.
П 3 – паричната сума предвидена в инвестиционния проект, доказва
се с предоставяне на съответните документи и фактури за извършена
дейност;
П 4 – период от време, който не може да бъде по-голям от 10 дни за
заплащането на наема;
П 5 – Доказва се с копие на договор с газоразпределителните
дружества и референция за добросъвестно изпълнени договори
3. Право на участие в публично оповестения конкурс имат
еднолични търговци и юридически лица.
4. За участие в публично оповестения конкурс са необходими
следните документи:
4.1. заявление по образец за участие в публично оповестения
конкурс;
4.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от
участника);
4.3. 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;
4.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с
конкурсните условия;
4.5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта;
4.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в конкурса;
4.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 530,12 лева
(две хиляди петстотин и тридесет лева и дванадесет стотинки), платими по
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна
кооперативна банка» АД – клон Варна;
4.8. платежен документ за закупена конкурсна документация, която
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата от 100,00 (сто) лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000,
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна
кооперативна банка» АД – клон Варна.

4.9. Разработки по всяко от условията на конкурса, ако са
необходими такива;
4.10. Писмена оферта по образец.
Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се
допускат.
* Документите за участие в конкурса да са издадени в срока от
публикуване на обявата за провеждане на публично оповестения конкурс
до датата за подаване на конкурсните документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със
спечелилия участник.

1610-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД19006873ВН/15.04.2019 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 година“: Допълва
Раздел V „Застроени нежилищни имоти – общинска собственост, за които
в Община Варна ще се проведе процедура по отдаване под наем по реда на
чл. 14 от ЗОС и НРПУРОИ, в съответствие с действащата „Методика за
определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имотиобщинска собственост”“ с обекти:
- тоалетна в обслужваща сграда /източно от охранителния канал/ с
площ от 23,70 кв.м;
- тоалетна в обслужваща сграда /западно от охранителния канал/ - с
площ от 23,70 кв.м;
- заведение – летен бар и павилион-тераса – с обща площ от 159 кв.м.
1610-7-1. 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. 64 и чл. 65 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД19006873ВН/15.04.2019 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на
Община Варна да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под
наем на обекти разположени на територията на парк „Възраждане“,

представляващи: тоалетна в обслужващата сграда /източно от
охранителния канал/ с площ от 23,70 кв.м; тоалетна в обслужващата сграда
/западно от охранителния канал/ с площ от 23,70 кв.м ; заведение – летен
бар и павилион-тераса – с обща площ от 159 кв.м, при стартова месечна
наемна цена в размер 990,00 лв. (деветстотин и деветдесет лева), без
включен ДДС, определена от лицензиран оценител
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ:
1.Право на участие в конкурса имат юридически лица, които:
1.1 Извършват дейност по смисъла на Търговския закон;
1.2. са представили комплексна инвестиционна програма (идеен
проект), включително количествено стойностна сметка, за обновяване на
обектите в полза на Община Варна за не по малко от 5 000 лв., без включен
ДДС;
1.3. нямат задължения по отношение на сключени договори с
Община Варна.
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими
следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения
конкурс;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ)
2.3. декларации от името на заявителя, че:
а/ не е обявен в несъстоятелност;
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в/ не се намира в ликвидация;
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с
конкурсните условия;
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в конкурса;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1188,00 лева,
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена конкурсна документация, която
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата
от
150,00(
сто)
лева.,
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.

2.9. Финансово предложение по отделните критерии за оценката,
запечатано в отделен плик;
Компоненти на оценка на предложенията:
Ценова част:
К 1 – месечна наемна цена – 35т. (тридесет и пет), но не по-ниска
от първоначалната конкурсна цена
Фирмена адекватност: Да се докажат финансови възможности за
изпълнение на инвестиционната програма. Като доказателство може
да послужи банков документ за подкрепа на проекта. Липсата на
финансова възможност е основание за отстраняване на кандидатите.
Инвестиционна част
К 2 – Комплексна инвестиционна програма за обновяване на
обекта в полза на община Варна – 20т. (двадесет), за не по-малко от
5 000 лв., без вкл. ДДС;
К 3 - идеен проект с визуализация – 35т. (тридесет и пет);
К 4 - срок за реализация на инвестицията, не по-дълъг от 90 дни
от сключване на договора с община Варна – 10т. (десет);
Забележки:
1. Инвестиционните проекти свързани с реализирането на
представената програма, трябва да включват само обслужването на
обектите;
Формулата за оценка на предложенията:
К= К 1 +К 2 +К 3 +К 4 , където:
К 1 = (Ц участник/Ц мах)х 35
Ц – участник – офертна цена в лева;
Ц мах – най-висока предложена цена;
К 2 = (КИП участник/КИП мах)х20
КИП участник – предложение на участника на общ обем на
инвестиции в лева
КИП мах – максимално предложен обем на инвестиции в лева;
К 3 до 35 т .
К 4 =(СИ мин/СИ участник)х10
СИ участник – предложен от участника срок за реализиране на
инвестицията;
СИ мин. – минимален срок за реализиране на инвестицията
На първо място ще бъде класиран кандидатът получил найвисок брой точки изразяващ се в комплексна оценка - К
Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се
допускат.
* Документите за участие в конкурса да са издадени в срока от
публикуване на обявата за провеждане на публично оповестения конкурс
до датата за подаване на конкурсните документи.

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

1611-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № ОСИСД18006373ВН-004ВН/06.03.2019 г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от
независим оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите
оценители, във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 от Закона за устройство на територията, с които са определени
пазарните стойности на придаваемите части към проектен УПИ ХVІІІ423, кв. 4, по плана на гр. Варна, со „Кочмар“, които са съответно:
- на 2 (два) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.3523.9528
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и
три.девет хиляди петстотин двадесет и осем), която възлиза на 50
(петдесет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м в
размер на 25 (двадесет и пет) лева, без включен ДДС.
- на 38 (тридесет и осем) кв.м от поземлен имот с идентификатор
10135.3505.1170 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
пет.хиляда сто и седемдесет), която възлиза на 970 (деветстотин и
седемдесет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м
в размер на 25,53 лв. (двадесет и пет лева и петдесет и три стотинки), без
включен ДДС.
Общата стойност на придаваемите 40 кв.м към проектен УПИ ХVІІІ423 възлиза на 1 020 (хиляда и двадесет) лева без включен ДДС.
1611-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона
за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост през 2019 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № ОСИСД18006373ВН-004ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна

упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен договор
за прехвърляне право на собственост, при следните условия:
1. Община Варна ще прехвърли възмездно на Маргарита Цонева
Михайлова собствеността върху 2 (два) кв.м от поземлен имот с
идентификатор 10135.3523.9528 (десет хиляди сто тридесет и пет.три
хиляди петстотин двадесет и три.девет хиляди петстотин двадесет и осем)
и върху 38 (тридесет и осем) кв.м от поземлен имот с идентификатор
10135.3505.1170 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
пет.хиляда сто и седемдесет), и двата имота с начин на трайно ползване „за
второстепенна улица” - общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т.
2 от Закона за общинската собственост, във връзка с §7, ал. 1, т. 4 от ПЗР
на Закона за местното самоуправление и местната администрация,
непопадащи в улична регулация, които се придават към проектен УПИ
XVIII-423, кв.4, по плана на со „Кочмар“, гр.Варна, съгласно проект за
изменение на ПУП-ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна, с решение по т. 24,
Протокол № 33/18.09.2018 г., идентичен съгласно скица-проект № 15538065/ 01.08.2018 г. на Началник СГКК-Варна с поземлен имот с
проектен идентификатор 10135.3523.644 с проектна площ 493 кв.м., при
съседи: поземлени имоти с идентификатори 10135.3523.95, 10135.3523.558,
10135.3523.557, 10135.3523.9528, 10135.3523.643, 10135.3505.1170, по
одобрените по-горе пазарни оценки.
2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за
УПИ XVI1I-423, кв.4, по плана на со „Кочмар“, гр. Варна.
3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ не влезе в сила
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови
пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и
Маргарита Цонева Михайлова.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки.

1612-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение от кмета
на Община Варна с рег. № ОСИСД18006350ВН-004ВН/06.03.2019 г.,

Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от
независим оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите
оценители, във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 от Закона за устройство на територията, на придаваемата част към
проектен УПИ XVII-422, кв. 4, по плана на со „Кочмар“, гр. Варна, с
площ 61 (шестдесет и един) кв.м от поземлен имот с идентификатор
10135.3523.9528 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин
двадесет и три.девет хиляди петстотин двадесет и осем), по Кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с начин на трайно ползване
„за второстепенна улица”, в размер на 1 562 (хиляда петстотин шестдесет и
два) лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м в размер
на 25,61 лв. (двадесет и пет лева шестдесет и една стотинки), без включен
ДДС.
1612-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона
за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост през 2019г.“ и по предложение от кмета на Община Варна с
рег. № ОСИСД18006350ВН-004ВН/06.03.2019 г., Общински съвет – Варна
упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен договор
за прехвърляне право на собственост, при следните условия:
1. Община Варна ще прехвърли възмездно на Ивелин Драгомиров
Паламудов и Звезделина Борисова Паламудова - двамата в режим на
съпружеска имуществена общност, собствеността върху 61 (шестдесет и
един) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.3523.9528 (десет
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и три.девет
хиляди петстотин двадесет и осем), с начин на трайно ползване „за
второстепенна улица“ - общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т.
2 от Закона за общинската собственост, във връзка с §7, ал. 1, т. 4 от ПЗР
на Закона за местното самоуправление и местната администрация,
непопадащи в улична регулация, които се придават към проектен УПИ
XVII-422, кв.4, по плана на со „Кочмар“, гр.Варна, съгласно проект за
изменение на ПУП-ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна, с решение по т. 24,
Протокол 33/18.09.2018 г., идентичен съгласно скица- проект № 15538024/01.08.2018 г. на Началник СГКК-Варна с поземлен имот с проектен
идентификатор 10135.3523.643 с проектна площ 660 кв.м, при съседи:
поземлени имоти с идентификатори 10135.3523.95, 10135.3523.9528,
10135.3523.644, по одобрената по-горе пазарна оценка.
2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде

сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за
УПИ XVII-422, кв. 4, по плана на со „Кочмар“, гр. Варна.
3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ не влезе в сила
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови
пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна,
Ивелин Драгомиров Паламудов и Звезделина Борисова Паламудова.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки.

1613-7. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
с рег. № ОСИСД18005646ВН-004ВН/11.04.2019 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител,
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, във
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от Закона
за устройство на територията, на придаваемата част към проектен УПИ
ХLI-15,2573 „за жилищно строителство“, кв.1, по ЗРП на „Жилищна
група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, с площ 11
(единадесет) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2555.243 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.двеста
четиридесет и три), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Варна, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, в размер
на 1 248 (хиляда двеста четиридесет и осем) лева без включен ДДС, при
пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 113,45 лв. (сто и тринадесет лева
четиридесет и пет стотинки), без включен ДДС.
1613-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона
за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2019г.” и по предложение на кмета с рег. №
ОСИСД18005646ВН-004ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна

упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен договор
за прехвърляне право на собственост, при следните условия:
1. Община Варна ще прехвърли възмездно на Стойчо Сотиров
Бъчваров, Силвия Желязкова Бъчварова – двамата в режим на съпружеска
имуществена общност и „ВЕРДИ ХОУМ“ ЕООД, ЕИК 204686584,
представлявано от управителя Ивайло Миленов Желев, собствеността
върху 11 (единадесет) кв.м от поземлен имот с идентификатор
10135.2555.243 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
петдесет и пет.двеста четиридесет и три), по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Варна, с начин на трайно ползване „за
второстепенна улица“ – общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т.
2 от ЗОС, във връзка с §7, ал.1, т.4 от ПЗР на Закона за местното
самоуправление и местната администрация, непопадащи в улична
регулация, които се придават към проектен УПИ ХLI-15,2573 „за жилищно
строителство“, кв. 1, по ЗРП на „Жилищна група западно от болничен
комплекс на ВМИ-Варна“, гр. Варна, съгласно проект за изменение на
ПУП–ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна, с решение по т.10, протокол № 34/
25.09.2018г, идентичен съгласно скица-проект № 15-559782/08.08.2018г. на
Началник СГКК-Варна с поземлен имот с проектен идентификатор
10135.2555.2670 с проектна площ 913 кв.м, при съседи: поземлени имоти с
идентификатори
10135.2555.2574,
10135.2555.241,
10135.2555.243,
10135.2555.14, 10135.2555.235, 10135.2555.2671, при следните квоти:
● Стойчо Сотиров Бъчваров, Силвия Желязкова Бъчварова – двамата
в режим на съпружеска имуществена общност – ½ (една втора) ид.ч. от 11
(единадесет) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2555.243, или
5,50 (пет цяло и петдесет стотни) от имота, на стойност 624 (шестстотин
двадесет и четири) лева, без включен ДДС.
● „ВЕРДИ ХОУМ“ ЕООД, ЕИК 204686584, представлявано от
управителя Ивайло Миленов Желев – ½ (една втора) ид.ч. от 11
(единадесет) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2555.243, или
5,50 (пет цяло и петдесет стотни) кв.м ид.ч. от имота, на стойност 624
(шестстотин двадесет и четири) лева, без включен ДДС.
2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за
УПИ ХLI-15,2573 „за жилищно строителство“, кв. 1, по ЗРП на „Жилищна
група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“, гр. Варна.
3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят
нови оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя
нови пазарни цени, въз основа
на
които
ще
се
сключва
окончателният
договор
за
уреждане
на имуществените
взаимоотношения между Община Варна, Стойчо Сотиров Бъчваров,

Силвия Желязкова Бъчварова и „ВЕРДИ ХОУМ“ ЕООД, ЕИК 204686584,
представлявано от управителя Ивайло Миленов Желев.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки.

1614-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № ОСИСД18006861ВН-003ВН/05.02.2019 г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от
независим оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите
оценители, във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17,
ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, с които са определени
пазарните стойности на 96 (деветдесет и шест) кв.м от поземлен имот с
идентификатор 10135.2572.131 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин седемдесет и две.сто тридесет и едно), по Кадастрална
карта и кадастралните регистри на гр.Варна, кк „Чайка“, в размер на 17
940 (седемнадесет хиляди деветстотин и четиридесет) лева, без включен
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м в размер на 186,88 лева(сто
осемдесет и шест лева осемдесет и осем стотинки), без включен ДДС, на 3
(три) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2572.113 (десет хиляди
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и две.сто и
тринадесет) в размер на 560 (петстотин и шестдесет) лева, без включен
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м в размер на 186,67 лева (сто
осемдесет и шест лева шестдесет и седем стотинки), без включен ДДС и на
6 (шест) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2572.180 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и две.сто и
осемдесет) в размер на 1 120 ( хиляда сто и двадесет) лева, без включен
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м в размер на 186,67 лева (сто
осемдесет и шест лева шестдесет и седем стотинки), без включен ДДС.
1614-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от Закона
за устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –общинска
собственост през 2019г.” и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № ОСИСД18006861ВН-003ВН/05.02.2019 г. , Общински съвет – Варна

упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен договор
за прехвърляне право на собственост, при следните условия:
1. Община Варна ще прехвърли на „Спедстрой“ ЕООД, ЕИК
148117306, представлявано от управителя Живко Киров Желев, правото на
собственост върху 96 (деветдесет и шест) кв.м от поземлен имот с
идентификатор 10135.2572.131(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин седемдесет и две.сто тридесет и едно), по Кадастрална карта и
кадастралните регистри на гр.Варна, КК „Чайка“, с начин на трайно
ползване „за второстепенна улица“ - общинска собственост на основание
чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с §7, ал.1, т.4 от ПЗР на Закона за
местното самоуправление и местната администрация, непопадащи в
улична регулация по ПУП-ПУР на курортния комплекс, придадени към
проектен УПИ ХІІ-113,180, кв.17, по плана на КК „Чайка“, гр.Варна,
съгласно проект за изменение на ПУП–ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна с
решение по т.19, протокол № 34/ 25.09.2018г., идентичен с поземлен имот
с проектен идентификатор 10135.2572.222, съгласно скица-проект № 15666496/17.09.2018г., издадена от Началник СГКК-Варна, по одобрената погоре пазарна оценка.
2. „Спедстрой“ ЕООД, ЕИК 148117306, представлявано от
управителя Живко Киров Желев ще прехвърли на Община Варна правото
на собственост върху следните имоти:
2.1. 3 (три) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2572.113
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и
две.сто и тринадесет), придобит от дружеството на основание нот.акт №
92, том ІІ, рег. № 4938, дело № 265/2018г., попадащи върху улична
регулация по ПУП-ПУР на КК „Чайка“, обособени в самостоятелен
поземлен имот с проектен идентификатор 10135.2572.225, съгласно скицапроект № 15-666496/17.09.2018г., издадена от Началник СГКК-Варна, по
одобрената по-горе пазарна оценка.
2.2. 6 (шест) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2572.180
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и
две.сто и осемдесет), придобит от дружеството на основание нот.акт № 43,
том ІІ, рег. № 3940, дело № 206/2017г., попадащи върху улична регулация
по ПУП-ПУР на КК „Чайка“, обособени в самостоятелен поземлен имот с
проектен идентификатор 10135.2572.226, съгласно скица-проект № 15666496/17.09.2018г., издадена от Началник СГКК-Варна, по одобрената погоре пазарна оценка.
3. Прехвърлянето в собственост на имотите, описани в т. 1 и т. 2 ще
се извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на имотите
в размер на 16 260 (шестнадесет хиляди двеста и шестдесет) лева следва да
се плати в полза на Община Варна от „Спедстрой“ ЕООД.
4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде

сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на УПИ ХІІ-113,180,
кв.17, по плана на кк „Чайка“, гр. Варна.
5. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови
пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и
„Спедстрой“ ЕООД.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки.

1615-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № ОСИСД18006857ВН-004ВН/26.03.2019 г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от
независим оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите
оценители, във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17,
ал. 5 от Закона за устройство на територията на придаваемата част към
проектен УПИ ХІІ-261, кв.19, по плана на со „Ален мак“, гр.Варна с площ
97 (деветдесет и седем) кв.м от поземлен имот с идентификатор
10135.2515.9559 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и
петнадесет.девет хиляди петстотин петдесет и девет), по Кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с начин на трайно ползване
„за второстепенна улица“, в размер на 4 410 (четири хиляди четиристотин
и десет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м в
размер на 45,46 лева (четиридесет и пет лева четиридесет и шест
стотинки), без включен ДДС.
1615-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 5 от Закона за
устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2019 г.” и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № ОСИСД18006857ВН-004ВН/26.03.2019 г., Общински съвет – Варна

упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен договор
за прехвърляне право на собственост, при следните условия:
1. Община Варна ще прехвърли възмездно на Параскева Василева
Ангелова собствеността върху 97 (деветдесет и седем) кв.м от поземлен
имот с идентификатор 10135.2515.9559 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин и петнадесет.девет хиляди петстотин петдесет и
девет), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с
начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ – общинска
собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с §7, ал. 1, т. 4
от ПЗР на Закона за местното самоуправление и местната администрация,
непопадащи в улична регулация, които се придават към проектен УПИ
ХІІ-261, кв.19, по плана на со „Ален мак“, гр. Варна, съгласно проект за
изменение на ПУП–ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна, с решение по т. 6,
протокол № 30/07.08.2018г., идентичен съгласно скица- проект № 15516165/19.10.2017г. на Началник СГКК-Варна с поземлен имот с проектен
идентификатор 10135.2515.4007 с проектна площ 1032 кв.м, при съседи:
поземлени имоти с идентификатори 10135.2515.9559, 10135.2515.2054,
10135.2515.260, 10135.2515.255, 10135.2515.254, 10135.2515.3486, по
одобрената по-горе пазарна оценка.
2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за
УПИ ХІІ-261, кв.19, по плана на со „Ален мак“, гр.Варна.
3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови
пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и
Параскева Василева Ангелова.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки.

1616-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД19006832ВН/11.04.2019 г., Общински съвет
– Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим оценител,
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, във
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17, ал. 5 от Закона

за устройство на територията, с която са определени пазарните стойности
на: придаваемата част към проектен УПИ ІV-4017, кв.73, по плана на со
„Боровец-юг“, гр. Варна от поземлен имот с идентификатор
10135.5403.9586 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин
и три.девет хиляди петстотин осемдесет и шест) с площ 28 (двадесет и
осем) кв.м, която възлиза на 825 (осемстотин двадесет и пет) лева без
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 29,46 лв. (двадесет и
девет лева четиридесет и шест стотинки), без включен ДДС и на
отнеманата част от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.4017 (десет
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.четири хиляди и
седемнадесет) с площ от 16 (шестнадесет) кв.м, която възлиза на 470
(четиристотин и седемдесет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност
на 1 (един) кв.м. 29,38 лв. (двадесет и девет лева тридесет и осем
стотинки), без включен ДДС.
1616-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 5 от Закона за
устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2019г.” и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД19006832ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна
упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен договор
за прехвърляне право на собственост, при следните условия:
1. Община Варна ще прехвърли възмездно на Десислава Христова
Иванова и Димитър Хараланов Иванов собствеността върху 28 (двадесет и
осем) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.9586, целият с
площ от 4666 кв.м, по КККР на гр.Варна, с начин на трайно ползване „за
второстепенна улица“ – общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т.
2 от Закона за общинската собственост, във връзка с §7, ал. 1, т. 4 от
Преходни и заключителни разпоредби на Закона за местното
самоуправление и местната администрация, непопадащи в улична
регулация, които се придават към проектен УПИ ІV-4017, кв. 73, по плана
на со „Боровец-юг“, гр. Варна, съгласно проект за изменение на ПУП–ПРЗ,
приет на ЕСУТ-Варна, с решение по т. 26, протокол № 1/08.01.2019г.,
идентичен съгласно скица-проект № 15-155991/21.02.2019г. на Началник
СГКК-Варна с проектен идентификатор 10135.5403.4017, с проектна площ
1111 кв.м, при съседи: поземлени
имоти
с
идентификатори
10135.5403.9686, 10135.5403.1063, 10135.5403.3933, 10135.5403.1065 и
10135.5403.5214, по одобрената по-горе пазарна оценка.
2. Десислава Христова Иванова и Димитър Хараланов Иванов ще
прехвърлят на Община Варна собствеността върху 16 (шестнадесет) кв.м
от собствения си недвижим имот, представляващ поземлен имот с

идентификатор 10135.5403.4017(десет хиляди сто тридесет и пет.пет
хиляди четиристотин и три.четири хиляди и седемнадесет), целият с площ
от 1099 кв.м, по КК и КР на гр. Варна, придобит на основание нот. акт №
36, том І, рег. № 890, дело № 32/2018г., попадащи в уличната регулация,
които ще се придадат към поземлен имот с идентификатор
10135.5403.9502 – общинска собственост, с начин на трайно ползване „за
второстепенна улица“, които съгласно скица-проект № 15155991/21.02.2019г. на Началник СГКК-Варна се обособяват в
самостоятелен поземлен имот с проектен идентификатор 10135.5403.5217 с
проектна площ 16 кв.м, при съседи: поземлени имоти с идентификатори
10135.5403.1063, 10135.5403.9502, 10135.5403.3933 и 10135.5403.4017, по
одобрената по-горе пазарна оценка.
3. Прехвърлянето в собственост на имотите, описани в т.1 и т.2 ще се
извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на имотите в
размер на 355 (триста петдесет и пет) лева между двете пазарни оценки
следва да се заплати в полза на Община Варна от Десислава Христова
Иванова и Димитър Хараланов Иванов.
4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за
УПИ ІV-4017, кв.73, по плана на со „Боровец-юг“, гр.Варна.
5. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят
нови оценки от независим оценител, а Общински съвет-Варна определя
нови пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният
договор за уреждане на имуществените взаимоотношения между Община
Варна и Десислава Христова Иванова и Димитър Хараланов Иванов.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки.

1617-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на „Годишна
програма за управление и разпореждане с общински имоти през 2019 г.“ и
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ042826ВН025ВН/24.01.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка,
изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Александър Малинов” № 15,

представляващ 71,56 (седемдесет и едно цяло и петдесет и шест стотни)
кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.333
(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и седем.триста тридесет
и три), целият с площ от 355 (триста петдесет и пет) кв.м, при граници на
имота: ПИ №10135.1507.332, ПИ №10135.1507.334, ПИ №10135.1507.336,
ПИ №10135.1507.345, ПИ №10135.1507.166, в размер на 14 835
(четиринадесет хиляди осемстотин тридесет и пет) лева, без включен ДДС
и решава да се извърши продажба на имота собственика на законно
построена върху него сграда - Красимира Венцеславова Перчева.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост
№8877/15.01.2016 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

1618-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
35, ал.3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № АУ051611ВН-028ВН/17.04.2019 г., Общински
съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба
на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна,
представляващ 40,92 (четиридесет цяло и деветдесет и две стотни) кв.м
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2560.430 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и шестдесет.четиристотин
и тридесет) целият с площ от 1004 (хиляда и четири) кв.м, при граници на
имота: ПИ 10135.2560.15, ПИ 10135.2560.17, ПИ 10135.1508.265, ПИ
10135.2560.18, ПИ 10135.2560.26, ПИ 10135.2560.11, в размер на 61 800
(шестдесет и една хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС и решава
да се извърши продажба на описания имот на собственика на законно
построена върху него сграда Валентина Георгиева Хартиг.
За 876,39 кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор
10135.2560.430 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и
шестдесет.четиристотин и тридесет), целият с площ от 1004 (хиляда и
четири) кв.м е съставен Акт за частна общинска собственост №
8920/16.03.2016 г., вписан в Служба по вписвания – Варна по надлежния
ред.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

1619-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД19002566ВН/07.02.2019 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 година“: Допълва
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с имот –
публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, Южна
промишлена зона, представляващ поземлен имот с идентификатор
10135.5501.410 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и
едно.четиристотин и десет) с площ от 3000 (три хиляди) кв.м, предмет на
Акт за общинска собственост №9971/10.09.2018 г.
1619-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД19002566ВН/07.02.2019 г., Общински съвет – Варна предоставя
безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Общински
паркинги и синя зона”, представлявано от Младен Маринов Иванов Директор, имот публична – общинска собственост, находящ се в гр. Варна,
Южна промишлена зона, представляващ поземлен имот с идентификатор
10135.5501.410 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и
едно.четиристотин и десет) с площ от 3000 (три хиляди) кв.м, предмет на
Акт за общинска собственост №9971/10.09.2018 г., с цел обособяване на
площадка за временно съхранение на излезли от употреба моторни
превозни средства (ИУМПС), за срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно
управление за горе описания недвижим имот в полза на ОП „Общински
паркинги и синя зона”.

1620-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД19005137ВН/19.03.2019 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 година“: Допълва
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с част от имот
– публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, Южна
промишлена зона, представляващ поземлен имот с идентификатор
10135.5501.24 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и
едно.двадесет и четири), целият с площ от 83 958 (осемдесет и три хиляди
деветстотин петдесет и осем) кв.м, предмет на Акт за общинска
собственост №9970/10.09.2018 г.
1620-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД19005137ВН/19.03.2019 г., Общински съвет – Варна предоставя
безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Общински
паркинги и синя зона”, представлявано от Младен Маринов Иванов Директор, върху имот публична – общинска собственост, находящ се в гр.
Варна, Южна промишлена зона, представляващ поземлен имот с
идентификатор 10135.5501.24 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди
петстотин и едно.двадесет и четири) целият с площ от 83 958 (осемдесет и
три хиляди деветстотин петдесет и осем) кв.м, предмет на Акт за общинска
собственост №9970/10.09.2018 г., с цел обособяване на паркинг за
зареждане на 18 (осемнадесет) броя електромобили, обслужващи и
контролиращи Синя зона Варна, за срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно
управление за горе описания недвижим имот в полза на ОП „Общински
паркинги и синя зона”.

1621-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост, във връзка с писмо от Петко
Бойновски - Директор Дирекция „Общинска собственост, икономика и
стопански дейности” при Община Варна с рег. № РД19002567ВН001ВН/19.03.2019 г. и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД19002567ВН/07.02.2019 г., Общински съвет – Варна приема следното
изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти -

общинска собственост през 2019 година“: Допълва Раздел XII „Имоти и
вещи – общинска собственост, които ще се предоставят за управление на
юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, по реда на чл.
12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с части от недвижими имоти общинска
собственост, находящи се гр. Варна, както следва:
- стая № 13 с площ 18 кв.м, разположена на сградата район
„Приморски“, бул. „Генерал Колев“ № 92;
- част от стая , цялата с площ 30 кв.м, разположена в партерния етаж
на кв. Виница, Дирекция „Административно и техническо обслужване
Виница“, ул. „Цар Борис III“ № 35Б;
- обособено работно място от 2 кв.м в Информационен център на
район „Младост“, жк „Трошево“ бл. 10;
- работно помещение от 4,86 кв.м, в сградата на район „Владислав
Варненчик“, жк „Владислав Варненчик“, бл. 302, вх. 17;
- част от стая 103, цялата с площ 25,94 кв.м, разположена в
партерния етаж на район „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 2.
1621-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, по реда на чл. 15, ал. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
във връзка с писмо от Петко Бойновски - Директор Дирекция „Общинска
собственост, икономика и стопански дейности” при Община Варна с рег.
№ РД19002567ВН-001ВН/19.03.2019 г. и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД19002567ВН/07.02.2019 г., Общински съвет –
Варна предоставя на Общинско предприятие „Транспорт и
автоматизирана система за регулиране на уличното движение“, с адрес
на управление: гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев“, представлявано от
Директор, безвъзмездно за управление части от имоти общинска
собственост, находящи се в Община Варна, както следва:
- стая № 13 с площ 18 кв.м, разположена на сградата район
„Приморски“, бул. „Генерал Колев“ № 92;
- част от стая , цялата с площ 30 кв.м, разположена в партерния етаж
на кв. Виница, Дирекция „Административно и техническо обслужване
Виница“, ул. „Цар Борис III“ № 35Б;
- обособено работно място от 2 кв.м в Информационен център на
район „Младост“, жк „Трошево“ бл. 10;
- работно помещение от 4,86 кв.м, в сградата на район „Владислав
Варненчик“, жк „Владислав Варненчик“, бл. 302, вх. 17;
- част от стая 103, цялата с площ 25,94 кв.м, разположена в
партерния етаж на район „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 2, за
разкриване на пунктове за продажба и зареждане на електронни карти.

Поддържането и ремонтите на гореописаните имоти се извършва от
лицето, на което са предоставени за управление, като необходимите
средства се предвиждат ежегодно по бюджета му.
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.

1622-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № Д13001023ВН-010ВН/11.04.2019 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 година“: Допълва
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с част от
имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк
„Владислав Варненчик“, СУ „П. Яворов“, представляващ помещениятопла кухня с прилежащите подготвителни и санитарно битови помещения
с обща застроена площ 275 (двеста седемдесет и пет) кв.м, разположени в
част от сграда с идентификатор 10135.4502.273.3 (десет хиляди сто
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и две.двеста седемдесет и
три.три), предмет на Акт за общинска собственост № 7312/21.01.2013 г.,
вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 975/23.01.2013 г., Акт №
20,том III, дело 419.
1622-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, по реда на чл. 15, ал. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № Д13001023ВН010ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна предоставя за срок от 5
(пет)
години на Общинско предприятие
„Комплекс за детско
хранене“, с адрес на управление: гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ № 11
(единадесет), представлявано от Директор безвъзмездно за управление
част от имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна,
жк „Владислав Варненчик“, СУ „П. Яворов“, представляващ помещениятопла кухня с прилежащите подготвителни и санитарно битови помещения

с обща застроена площ 275 (двеста седемдесет и пет) кв.м, разположени в
част от сграда с идентификатор 10135.4502.273.3 (десет хиляди сто
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и две.двеста седемдесет и
три.три), предмет на Акт за общинска собственост № 7312/21.01.2013 г.,
вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 975/23.01.2013 г., Акт №
20,том III, дело 419.
Поддържането и ремонтите на гореописания имот се извършва от
лицето, на което са предоставени за управление, като необходимите
средства се предвиждат ежегодно по бюджета му.
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.

1623-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД19005149ВН/19.03.2019 г., Общински съвет – Варна предоставя за
безвъзмездно управление на Основно училище „Васил Друмев“,
представлявано от Директор, недвижим имот – публична общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Найден Геров“ № 31,
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2560.221 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и шестдесет.двеста
двадесет и едно) с площ от 5 095 (пет хиляди деветдесет и пет) кв.м сгради
с идентификатори 10135.2560.221.1(десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин и шестдесет.двеста двадесет и едно.едно) със застроена
площ 674 (шестстотин седемдесет и четири) кв.м, етажност: 3 (три) етажа,
предназначение: сграда за образование и 10135.2560.221.2 (десет хиляди
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и шестдесет.двеста двадесет и
едно.две) със застроена площ 220 (двеста и двадесет) кв.м, етажност: 1
(един) етаж, предназначение: сграда за образование, предмет на Акт за
публична общинска собственост № 10063/22.02.2019 г., вписан в Службата
по вписванията с вх. Рег. № 4565/28.02.2019 г., Акт № 197, том XII, дело
2499/2019, за срок от 10 (десет) години.
Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови
отпадъци, данъка върху недвижимия имот се извършва от лицето, на което

е предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат
ежегодно по бюджета на учебното заведение.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно
управление върху гореописания имот, както и осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.

1624-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД19002563ВН/07.02.2019 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019“: Допълва Раздел
XV „Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за които
Община Варна ще проведе процедура по учредяване право на ползване по
реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“ с недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка”, бл. 67,
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.2562.182.6.128 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин шестдесет и две.сто осемдесет и две.шест.сто двадесет и осем)
със застроена площ 155 (сто петдесет и пет) кв.м, предмет на Акт за
общинска собственост № 8971/22.04.2016 г.
1624-7-1. 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, чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД19002563ВН/07.02.2019 г., Общински съвет – Варна учредява
безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка”, бл. 67, представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2562.182.6.128 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и две.сто
осемдесет и две.шест.сто двадесет и осем) със застроена площ 155 (сто
петдесет и пет) кв.м, състояща се от коридор, гардероб, 2 (два) броя зали,
кухненски офис, канцелария, 2 (два) броя сервизни помещения и 2 (два)
броя складове с обща застроена площ 155 кв.м, предмет на Акт за
общинска собственост № 8971/22.04.2016 г. за срока на Договор за

възлагане на социална услуга №Д160011677ВН/19.12.2016 г., считано до
19.12.2021 г., в полза на Сдружение за подкрепа на лица с умствени
затруднения, ЕИК 124134553, вписано в регистъра на сдруженията с
нестопанска цел под № 34, том 6, стр. 141 по д.н № 1523/1994 г.,с адрес на
управление: гр. Варна, жк „Чайка“ , бл. 67.
Общински съвет – Варна не освобождава Сдружение за подкрепа на
лица с умствени затруднения, от заплащане на режийни разноски в полза
на Община Варна съгласно чл. 79, ал. 1 от НРПУРОИ.
Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови
отпадъци, данъка върху недвижимия имот се извършва от ПОЛЗВАТЕЛЯ
за негова сметка.
В договора за учредяване право на ползване да се предвиди като
клауза правото на Община Варна едностранно да прекрати сключения
договор в случай на просрочие в заплащането на дължимите от ползвателя
суми за режийни разноски, местни данъци и такси и други задължения,
свързани с ползването на имота.
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.

1625-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, съгласно чл.14, ал. 6 от
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД19002864ВН-001ВН/01.03.2019 г. и по предложение на Григор Григоров
– общински съветник, Общински съвет – Варна дава съгласие кметът на
Община Варна да сключи договор за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Осми
Приморски полк“ № 67 а, представляващ част от първи етаж на
двуетажна сграда с идентификатор 10135.1505.220.4 (десет хиляди сто
тридесет и пет. хиляда петстотин и пет.двеста и двадесет.четири), а
именно: две стаи, коридор и санитарни помещения с обща площ 48,50
(четиридесет и осем и петдесет стотни) кв.м, предмет на Акт за общинска
собственост № 591/30.04.1998 г. – за срок от 10 (десет) години в полза на
Сдружение „Лайънс клуб Варна“, ЕИК 103303562, вписано в регистъра

на сдруженията с нестопанска цел под № 10, том 18, стр. 54 по д.н №
38/1999 г.,с адрес на управление: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“
№ 67а, представлявано от Росица Стойкова – Председател на „Лайънс клуб
Варна“.
Месечната наемна цена се определя на 85,93 лева, без включен ДДС,
определена съгласно чл. 10 от „Методика за определяне на стартови
базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи – общинска
собственост“.

1626-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД19006804ВН/11.04.2019 г., Общински съвет –Варна
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019“: в Раздел XV
„Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за които община
Варна ще проведе процедура по учредяване право на ползване по реда на
чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“, се включи недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в местност „Малка Чайка“,
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5217.9 (десет
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди двеста и седемнадесет.девет) с площ
от 3 119 (три хиляди сто и деветнадесет) кв.м, предмет на Акт за общинска
собственост № 7454/19.06.2013 г.
1626-7-1. 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, чл. 48, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД19006804ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна учредява
безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска
собственост, находящ се в местност „Малка Чайка“, гр. Варна, поземлен
имот с идентификатор 10135.5217.9 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет
хиляди двеста и седемнадесет.девет) с от площ 3 119 (три хиляди сто и
деветнадесет) кв.м в полза на Център по хидро – и аеродинамика –
Варна към Институт по металознание, съоръжения и технологии „акад.
Ангел Балевски“ – за срок от 10 (десет) години .
Общински съвет – Варна не освобождава Център по хидро – и
аеродинамика – Варна към Институт по металознание, съоръжения и

технологии „акад. Ангел Балевски“ от заплащане на режийни разноски в
полза на Община Варна, съгласно чл. 79, ал. 1 от НРПУРОИ.
В договора за учредяване право на ползване да се предвиди като
клауза правото на Община Варна едностранно да прекрати сключения
договор в случай на просрочие в заплащането на дължимите от ползвателя
суми за режийни разноски, местни данъци и такси и други задължения,
свързани с ползването на имота.
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.

1627-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
ОСИСД19000353ВН-003ВН/05.03.2019 г., Общински съвет – Варна дава
съгласие да бъде сключен Анекс към договор № Д13000729ВН/26.06.2013
г., като в Раздел І „Предмет на договора”, т. 1 текста „Община Варна
предоставя безвъзмездно за управление на Целодневна детска градина №
28 „Карамфилче”, находяща се в гр. Варна, ул. „Карамфил” № 13,
БУЛСТАТ 000085748, представлявана от Сийка Живкова Лефтерова, имот
- публична общинска собственост, находяща се в гр. Варна,
ул.
„Карамфил” № 13, район: 25, кв. 17. Имотът се състои от земя и сгради:
- земя с площ 5 380 кв.м.;
- сграда – масивна двуетажна сграда на сутерен със застроена
площ 314 кв.м.; масивно едноетажно тяло със застроена площ 58,24 кв.м.;
топла връзка между едноетажното и двуетажното тяло със застроена площ
14,5 кв.м.; кухненски блок със застроена площ 118,75 кв.м., дървена барака
с три броя секции: секция „а” със застроена площ 88,36 кв.м., секция „б”
със застроена площ 135,85 кв.м., секция „в” със застроена площ 134,40
кв.м.; дървена барака с два броя секции с обща застроена площ 313,50
кв.м.За имота има съставен акт за публична-общинска собственост №
900/19.11.1998 г.“ се изменя: „Община Варна предоставя безвъзмездно за
управление на Детска Градина № 10 „Карамфилче”, със седалище и адрес
на управление: гр. Варна, ул. „Карамфил“ № 13, представлявана от
Директор, имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна,

ул. „Карамфил“ № 13, представляващ ПИ 10135.2553.312 (десет хиляди сто
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.триста и дванадесет) с
площ 4 669 (четири хиляди шестстотин шестдесет и девет) кв.м и сгради с
идентификатори 10135.2553.312.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин петдесет и три.триста и дванадесет.едно) със застроена
площ от 321 (триста двадесет и един) кв.м, етажност: 2 /два/ етажа;
10135.2553.312.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
петдесет и три.триста и дванадесет.две) със застроена площ от 77
(седемдесет и седем) кв.м, етажност: 1/един/ етаж; 10135.2553.312.4 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.триста и
дванадесет.четири) със застроена площ от 109 (сто и девет) кв.м, етажност:
1/един/ етаж, предмет на Акт за общинска собственост № 7706/20.03.2014
г. и Акт № 1 за поправка на Акт за публична общинска собственост №
7706/20.03.2014 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
изготвянето на анекс към договор № Д13000729ВН/26.06.2013 г. и
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

1628-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка със свое решение
№
1357-4-1(35)/05.10.2018
г.
и
писмо
с
рег.
№
РД19002312ВН_001ВН/05.02.2019 г. от проф. д-р Р. Радев, д.м. –
Председател на Управителния съвет на Районна колегия на български
лекарски съюз – Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег.
№ РД19002312ВН-003ВН/01.03.2019 г., Общински съвет – Варна
освобождава Районна колегия на български лекарски съюз – Варна от
заплащане на режийни разноски в полза на Община Варна съгласно чл. 79,
ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

1629-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от
Административно-процесуалния кодекс и по предложение на кмета на

Община Варна с рег. № РД19001594ВН/24.01.2019 г., Общински съвет –
Варна променя свои решения № 1277-2(32)/28.06.2018 г., № 1277-21(32)/28.06.2018 г. и № 1277-2-2(32)/28.06.2018 г., както следва:
текста: „…ПИ 10135.5404.9756…“
да се чете: „ …ПИ 10135.5058.13…“.
В Решение № 1277-2-1(32)/28.06.2018 г.
текста: „…ПИ с идентификатор 10135.5404.9756, целият с площ 636
кв.м, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“…“
да се чете: „ ...ПИ с идентификатор 10135.5058.13, целият с площ
3886 кв.м…“.
текста: „…(придаваеми към ПИ 10135.5058.13)…“
да се чете: „…(придаваеми към ПИ с идентификатор
10135.5404.9756)…“.
В Решение № 1277-2-2(32)/28.06.2018 г.
текста: „…82 кв.м от ПИ с идентификатор 10135.5404.9756, целият с
площ 636 кв.м, по Кадастрална карта и кадастралните регистри на
гр.Варна, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“…“
да се чете: „…82 кв.м от ПИ с идентификатор 10135.5058.13, целият
с площ 3886 кв.м по Кадастрална карта и кадастралните регистри на
гр.Варна…“.
текста: „…ще се придадат към ПИ 10135.5058.13, с начин на трайно
ползване „за селскостопански, горски път“ …“
да се чете: „… ще се придадат към ПИ 10135.5404.9756, с начин на
трайно ползване „за второстепенна улица“ …“,
като същото в цялост придобива следния вид:
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД18009709ВН/15.05.2018г., Общински съвет – Варна допълва
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2018г.”, както следва: Към раздел ХVІІ. „Недвижими
имоти-общинска собственост, за които могат да се проведат процедури по
реда на чл.15 и чл.17 от ЗУТ, след одобряване на съответен ПУП-ПР или
ПУП-ПРЗ от ЕСУТ в Община Варна“, се добавя следния текст:
Площ АОС/правн
Данни за имота
кв.м.
о основание
чл.2, ал.1, т.2 от
со „Боровец-юг“, гр.Варна,
82 кв.м от ПИ
ЗОС, във връзка с
придаваеми части от ПИ
§7, ал.1, т.4 от
10135.5058.13
10135.5058.13 към проектен ХІVПЗР на Закона за
2159 „за жил. стр.“, кв.40, отнемане
22 кв.м от ПИ
местното
на части от ПИ 10135.5404.2159
10135.5404.2159 самоуправление и
попадащи в улична регулация
местната

администрация
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона
за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД18009709ВН/15.05.2018г., Общински съвет – Варна одобрява
пазарните оценки, изготвени от независим оценител, отговарящ на
изискванията на Закона за независимите оценители, във връзка със
сключване на предварителен договор по чл. 17, ал. 2 от Закона за
устройство на територията, както следва:
- на 82 кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5058.13, целият с площ
от 3886 кв.м., с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ общинска собственост, непопадащи в улична регулация, придаваеми към
проектен ХІV-2159 „за жил. стр.“, кв. 40, со „Боровец-юг“, гр. Варна, с
проектна площ 637 кв.м., в размер на 2 985 (две хиляди деветстотин
осемдесет и пет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1
(един) кв.м. в размер на 36,40 лв. (тридесет и шест лева и четиридесет
стотинки), без включен ДДС.
- на 22 кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5404.2159, целият с
площ от 577 кв.м. – собственост на Божидар Веселинов Бонев, попадащи в
уличната регулация (придаваеми към ПИ 10135.5404.9756), в размер на
673 (шестстотин седемдесет и три) лева, без включен ДДС, при пазарна
стойност на 1 (един) кв.м. в размер на 30,59 лв. (тридесет лева петдесет и
девет стотинки), без включен ДДС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от Закона за устройство
на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на „Годишна програма
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през
2018г.” и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД18009709ВН/15.05.2018г., Общински съвет – Варна упълномощава
кмета на Община Варна да сключи предварителен договор за
прехвърляне право на собственост, при следните условия:
1. Община Варна ще прехвърли на Божидар Веселинов Бонев,
собствеността върху 82 кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5058.13,
целият с площ 3886 кв.м., по Кадастралната карта и кадастрални регистри
на гр.Варна, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ общинска собственост, непопадащи в улична регулация, придаваеми към
проектен ХІV-2159 „за жил. стр.“, кв. 40, со „Боровец-юг“, гр. Варна, с
проектна площ 637 кв.м., съгласно проект за изменение на ПУП–ПРЗ,
приет с решение по т.10, протокол № 29/08.08.2017г. на ЕСУТ при Община
Варна, по одобрената по-горе пазарна оценка.

2. Божидар Веселинов Бонев ще прехвърли на Община Варна
собствеността върху 22 кв.м. от собствения си недвижим имот,
представляващ ПИ с идентификатор 10135.5404.2159, целият с площ от
577 кв.м., по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна,
придобит на основание нотариален акт № 61, том ІІ, рег. № 17400, дело №
230/2013г., попадащи в уличната регулация, които ще се придадат към
ПИ 10135.5404.9756, с начин на трайно ползване „за селскостопански,
горски път“ – общинска собственост, по одобрената по-горе пазарна
оценка.
3. Прехвърлянето в собственост на имотите, описани в т. 1 и т. 2 ще
се извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на
имотите в размер на 2 312 (две хиляди триста и дванадесет) лева между
двете пазарни оценки следва да се заплати в полза на Община Варна от
Божидар Веселинов Бонев.
4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за
УПИ ХІV-2159 „за жил. стр.“, кв. 40, со „Боровец-юг“, гр. Варна.
5. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови
пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и
Божидар Веселинов Бонев.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки.“
Посочените промени в горецитираните решения на Общински съветВарна да бъдат отразени при сключване на окончателен договор по чл.17
от ЗУТ с Божидар Веселинов Бонев.
Възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решенията.

1630-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от
Административно-процесуалния кодекс, по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № ЗК18000103ВН-024ВН/01.03.2019 г. и във връзка с
писмо от кмета на Община Варна с рег. № ЗК18000103ВН-

025ВН/26.03.2019 г., Общински съвет – Варна променя свое решение
№ 1329-12(32)/28.06.2018 г, както следва:
текста: „…както и 8,8416 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж-…..“
да се чете: „„…както и 11,4796 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж-…..“,
а т. 2 на същото решение, касаещо придобиването в собственост на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.139.1.2 изцяло
да отпадне, като същото в цялост придобива следния вид:
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т.
4 от Закона за общинска собственост и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № ЗК18000103ВН-004ВН/13.03.2018 г., Общински
съвет – Варна допълва раздел ХVІІІ „Недвижими имоти, вещи и
съоръжения, за които Община Варна ще открие процедура по придобиване
в собственост или за управление от Държавата, частни физически и
юридически лица“ от приетата със свое решение № 1058-2/26/31.01.2018 г.
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2018 година“, със следните имоти – частна държавна
собственост:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.5502.119.3.7
– предмет на Акт за частна държавна собственост № 9378/24.08.2017 г.;
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.139.1.3
– предмет на Акт за частна държавна собственост № 9184/20.10.2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 54, ал. 1 от Закона за
държавната собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № ЗК18000103ВН-004ВН/13.03.2018 г., Общински съвет – Варна взема
решение за провеждане на процедура за безвъзмездно прехвърляне в
собственост на Община Варна на следните недвижими имоти:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.5502.119.3.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин
и две.сто и деветнадесет.три.седем), с административен адрес: гр. Варна,
кв. „Аспарухово“, жк „Дружба“ бл. 11, вх. А, ет. 1, обект 1,2, тип „Друг
вид самостоятелен обект в сграда“, брой нива 1, площ 272.81 (двеста
седемдесет и две цяло осемдесет и един) кв.м., представляващ подблоково
пространство на триетажна жилищна сграда, състоящ се от канцеларии,
сервизни помещения и три изби, както и 11.4796 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж – предмет на Акт за
частна държавна собственост № 9378/24.08.2017 г. Кадастралната карта
и кадастралния регистър на район „Аспарухово“ са одобрени със заповед
№ РД-18-73/23.06.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с
последващо изменение съгласно заповед № КД-14-03-468/21.02.2011 г. на

Началник на СГКК – гр. Варна.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.1506.139.1.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и
шест.сто тридесет и девет.едно.три), с административен адрес: гр. Варна,
ул. „Кавала“ № 1-а, ет.3, тип „За офис“, брой нива 1, площ 179,00 (сто
седемдесет и девет) кв.м., ведно с 12.56 (дванадесет цяло петдесет и шест
стотни) кв.м. прилежащи части, съгласно одобрени със заповед № РД-1898/10.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и
кадастрален регистър на район „Одесос“ в гр. Варна – предмет на Акт за
частна държавна собственост № 9184/20.10.2016 г.
След придобиването им в собственост на Община Варна, имотите ще
бъдат използвани единствено и само за реализация на социални услуги:
„Център за подкрепа на лица с увреждания, включително и тежки
множествени увреждания“ на адрес гр. Варна, район „Аспарухово“, жк
„Дружба“, бл. 11, вх. А, ет. 1 и „Център за социална рехабилитация
интеграция за лица с психични разстройства и лица с умствена
изостаналост“ на адрес гр. Варна, ул. „Кавала“ № 1-а, ет. 3.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
изготвяне на искане до Министъра на регионалното развитие и
благоустройството, чрез Областен управител на област Варна, за
безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху описаните имоти –
частна държавна собственост, в полза на Община Варна, както и
сключване на договор с Областен управител на област Варна, след
решение на Министерски съвет на Република България в съответствие с
действащото законодателство.“
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, с оглед необходимостта от своевременно обявяване на
процедура по ЗОП във връзка с изграждане на посочените центрове за
предоставяне на социални услуги.

1631-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от
Административно-процесуалния кодекс и във връзка с писмо от проф. д-р
Георги Кобаков – управител на „Специализирана болница за активно
лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“
ЕООД с рег. № ОС19000075ВН/07.02.2019 г., Общински съвет – Варна
променя свое решение № 1481-8(36)/19.12.2018 г., като същото в цялост
придобива следния вид:

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 148, ал.
1, т. 2 от Търговския закон, чл. 100, ал. 7 от Закона за лечебните заведения,
чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските
дружества и във връзка с писмо от проф. д-р Георги Кобаков – управител
на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД с рег. №
Д18000829ВН-006ВН/12.11.2018 г., Общински съвет – Варна реши:
I. Увеличава капитала на „Специализирана болница за активно
лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков –
Варна“ ЕООД с 499 800 (четиристотин деветдесет и девет хиляди и
осемстотин) лева, представляващи стойността на отпуснатите и усвоени
средства от бюджета на Община Варна за 2018 г. като целева субсидия за
закупуване на медицинска апаратура „Система за визуализация и
интеграция на лапароскопска хирургия и високоспециализирана
ендоскопска диагностика и терапия“, съгласно решение № 10372(23)/21.12.2017 г. на Общински съвет – Варна, чрез записване от
едноличния собственик на капитала Община Варна на нови 49 980 дяла с
номинална стойност по 10 (десет) лева всеки. В резултат на извършеното
увеличение капиталът на дружеството е в размер на 8 793 530 (осем
милиона седемстотин деветдесет и три хиляди петстотин и тридесет) лева,
разпределен в 879 353 дяла, по 10 (десет) лева всеки един дял,
представляващ:
1. апортна вноска на Община Варна – едноличен собственик в размер
на 8 293 722 (осем милиона двеста деветдесет и три хиляди седемстотин
двадесет и два) лева, по балансова стойност на ДМА;
2. парична вноска в размер на 499 808 (четиристотин деветдесет и
девет хиляди осемстотин и осем) лева /499 800 (четиристотин деветдесет и
девет хиляди и осемстотин) лева – целева субсидия от общинския бюджет
плюс 8 (осем) лева парична вноска по предходно решение на Общински
съвет – Варна/.
II. Изменя чл. 5 от Устава на „Специализирана болница за активно
лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна“
ЕООД, който придобива следния вид:
„Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 8 793 530 (осем
милиона седемстотин деветдесет и три хиляди петстотин и тридесет) лева,
разпределен в 879 353 дяла, по 10 (десет) лева всеки един дял,
представляващ:
1. апортна вноска на Община Варна – едноличен собственик в размер
на 8 293 722 (осем милиона двеста деветдесет и три хиляди седемстотин
двадесет и два) лева, по балансова стойност на ДМА;

2. парична вноска в размер на 499 808 (четиристотин деветдесет и
девет хиляди осемстотин и осем) лева.
Общински съвет – Варна възлага на Управителя на „Специализирана
болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко
Антонов Марков – Варна“ ЕООД да предприеме всички необходими
действия за вписване на горепосочените обстоятелства по отношение
увеличаването на капитала по партидата на дружеството в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, както и да представи актуален
устав на дружеството, съобразен с приетите промени към датата на
вземане на решението.“

1632-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 17г, ал. 2 от Наредбата за
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община
Варна от капитала на търговските дружества и писмо от д-р Соня Цекова –
управител на „Диагностично – консултативен център 4 – Варна” ЕООД
с рег. № ОС19000092ВН/27.02.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява
избрания от дружеството застраховател – „Булстрад Виена Иншурънс
Груп“, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка на сградата
и имуществото на дружеството.

1633-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 17г, ал. 2 от Наредбата за
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община
Варна от капитала на търговските дружества и писмо от проф. д-р Георги
Кобаков – управител на „Специализирана болница за активно лечение
на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“
ЕООД с рег. № ОС19000205ВН/28.03.2019 г., Общински съвет – Варна
одобрява избрания от дружеството застраховател –Застрахователно
акционерно дружество „Армеец“, и дава съгласие за сключване на
договор за застраховка на сградата и имуществото на дружеството.

1634-7. 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 д-р
Божанка Георгиева – управител на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД
Варна с рег. № ОС19000270ВН/17.04.2019 г., Общински съвет – Варна
одобрява избрания от дружеството застраховател – Застрахователно
акционерно дружество „Армеец“ АД, и дава съгласие за сключване на
договор за застраховка на сградата и имуществото на дружеството.

1635-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 148,
ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 100, ал.1, ал.2, ал.4 и ал.8 от Закона за
лечебните заведения, чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване
на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на
търговските дружества и във връзка с писма с рег. №
ОС19000130ВН/14.03.2019 г. и рег. № ОС19000076ВН/07.02.2019 г. от
управителя на „Специализирана болница по очни болести за активно
лечение“ ЕООД, Общински съвет – Варна увеличава капитала на
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение“ ЕООД,
ЕИК 000091879, със 122 505 /сто двадесет и две хиляди петстотин и пет/
лева, от които 93 505 /деветдесет и три хиляди петстотин и пет/ лева,
представляващи стойността на целева субсидия за финансово оздравяване
на лечебното заведение и 29 000 /двадесет и девет хиляди/ лева,
представляващи стойността на целева субсидия за закупуване на
медицинска апаратура - спекуларен микроскоп, отпуснати с решение №
1532-5/37/30.01.2019 г., р.Х, т.3.2. и т.3.3. на Общински съвет – Варна, чрез
записване от едноличния собственик на капитала община Варна на
нови 1226 /хиляда двеста двадесет и шест/ броя дяла с номинална
стойност от по 100 /сто/ лева всеки. В резултат на извършеното
увеличение, капиталът на дружеството е в размер на 862 600 /осемстотин
шестдесет и две хиляди и шестстотин/ лева, разпределени на 8626 /осем
хиляди шестстотин двадесет и шест/ дяла, всеки с номинална стойност
от 100 /сто/ лева.
За изравняване размера на дяловете до кратни на 100 /сто/ –
номинална стойност на един дял съобразно устава на „Специализирана
болница по очни болести за активно лечение“ ЕООД, Община Варна
допълнително следва да внесе парична вноска в размер на 95 /деветдесет и
пет/ лева.

1635-7-1. Изменя чл. 5, изречение 1 от Устава на „Специализирана

болница по очни болести за активно лечение“ ЕООД, както следва:
„Чл. 5, изр.1: Капиталът на дружеството е в размер на 862 600
/осемстотин шестдесет и две хиляди и шестстотин/ лева, разпределени на
8626 /осем хиляди шестстотин двадесет и шест/ дяла с номинална стойност
от по 100 /сто/ лева.
1635-7-2. Общински съвет – Варна възлага на Управителя на
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение“ ЕООД да
предприеме всички необходими действия за вписване на горепосочените
обстоятелства по отношение увеличаването на капитала по партидата на
дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както
и да представи актуален устав на дружеството, съобразен с приетите
промени към датата на вземане на решението.

1636-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 6 и чл. 8, ал. 1, т. 1 в т. 4 от
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка със
свое Решение № 5288-2, взето по протокол №57 от заседание на Общински
съвет-Варна проведено на 19.09.2007 г. и по писмо от проф. д-р Георги
Кобаков – управител на „Специализирана болница за активно лечение на
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД с
рег. № ОС19000268ВН/17.04.2019 г., Общински съвет – Варна в качеството
си на упражняващ правата на едноличния собственик Община Варна от
капитала на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД, взема следното
решение:
Изменя чл. 5 от Устава на дружеството като текста придобива
следния вид:
„Капиталът на дружеството е в размер на 8 793 530 лв., разпределен
в 879 353 дяла по 10 лева всеки един дял, представляващ:
-147 000 лв. по баланс на дружеството към 31.12.1999 г. съгласно
Решение № 6814/07.08.2007 г. на ВОС по ф. дело 3906/2000 г.
- апортна вноска на Община Варна – едноличен собственик на
капитала по балансова стойност на ДМА, представляваща на Поземлен
имот №2628 с площ 5 440 кв.м, находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово,
местност „Вилите", актуван с АОС 4608/17.09.2007 г., балансова стойност
на имота - 1 505 000 лв. /съгласно Решение № 5288-2/57/19.09.2007 г. на
Общински съвет – Варна/;

- апортна вноска на Община Варна- едноличен собственик на
капитала по балансова стойност на ДМА, представляваща Поземлен имот
№1783 с площ 10 144 кв.м, находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово,
местността „Вилите", актуван с АОС 4607/17.09.2007 г., балансова
стойност на имота - 2 806 300 лв. /съгласно Решение № 52882/57/19.09.2007 г. на Общински съвет-Варна/;
- апортна вноска на Община Варна- едноличен собственик на
капитала по балансова стойност на ДМА, представляваща мултимодален
линеен ускорител с многолистен колиматор в комплект с верификационна,
планираща и локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация с
технологично оборудване за въвеждане на системата в експлоатация, с
балансова стойност в размер на 2 637 546 лв. /съгласно Решение № 257/2/02.12.2015 г. на Общински съвет-Варна/;
- апортна вноска на Община Варна- едноличен собственик на
капитала до балансова стойност на ДМА, представляваща компютърен
томограф със софтуер за симулация на лъчелечението, с балансова
стойност в размер на 718 716 лв. /съгласно Решение № 25- 7/2/02.12.2015 г.
на Общински съвет-Варна/;
- апортна вноска на Община Варна- едноличен собственик на
капитала по балансова стойност на ДМА, представляваща дозиметрична
апаратура, с балансова стойност в размер на 479 160 лв. /съгласно Решение
№ 25-7/2/02.12.2015 г. на Общински съвет- Варна/;
- парична вноска на Община Варна- едноличен собственик на
капитала в размер на 8 лв. /съгласно Решение № 25-7/2/02.12.2015 г. на
Общински съвет-Варна/;
- парична вноска на Община Варна-едноличен собственик на
капитала в размер на 499 800 лв. /съгласно Решение № 14818/36/19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна/.“
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

1637-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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. № РД 14007033ВН-064ВН/28.07.2016 г. и във връзка с влязло
в законна сила решение № 468/14.01.2019 г. по Административно дело №
12435/2018 г. на Върховния административен съд на РБ, с което е
отменено решение № 1666/03.08.2018 г. по Административно дело №
1157/2018 г. на Административен съд – Варна, Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 г.: допълва Раздел
XV. Недвижими имоти и вещи – частна общинска собственост, за

които в Община Варна ще се проведе процедура по учредяване на право
на ползване по реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ –
публичен търг или публично оповестен конкурс или без провеждане на
публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на
Общински съвет - Варна за лица определени със закон“, с недвижим имот
– частна общинска собственост, находящ се в град Варна, ул. „Околчица“
№ 15, представляващ 1/5 (една пета) идеални части от ПИ 10135.1506.230
(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и шест.двеста и
тридесет) целия с площ 398 (триста деветдесет и осем) кв. м. и сгради с
идентификатори 10135.1506.230.4 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда
петстотин и шест.двеста и тридесет.четири) със застроена площ равна на
77 (седемдесет и седем) кв.м., предназначение: Жилищна сграда, брой
етажи: 1 (един) и 10135.1506.230.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.
хиляда петстотин и шест.двеста и тридесет.три) със застроена площ равна
на 29 (двадесет и девет) кв.м., предназначение: Селскостопанска сграда,
брой етажи: 1 (един), предмет на АОС № 2019/27.04.2001 г.
1637-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 5 от Закона за
общинската собственост и във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение от кмета на община Варна с рег. № РД 14007033ВН064ВН/28.07.2016 г. и във връзка с влязло в законна сила решение №
468/14.01.2019 г. по Административно дело № 12435/2018 г. на Върховния
административен съд на РБ, с което е отменено решение №
1666/03.08.2018 г. по Административно дело № 1157/2018 г. на
Административен съд – Варна, Общински съвет – Варна, учредява
безвъзмездно право на ползване в полза на Народно читалище „Ясна
Поляна – 2014“, ЕИК 176657875, представлявано от Йордан Демиров
Йорданов - Председател върху недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в град Варна, ул. „Околчица“ № 15,
представляващ 1/5 (една пета) идеални части ПИ 10135.1506.230 (десет
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и шест.двеста и тридесет)
целия с площ 398 (триста деветдесет и осем) кв.м. и сгради с
идентификатори 10135.1506.230.4 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда
петстотин и шест.двеста и тридесет.четири) със застроена площ равна на
77 (седемдесет и седем) кв.м., предназначение: Жилищна сграда, брой
етажи: 1 (един) и 10135.1506.230.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.
хиляда петстотин и шест.двеста и тридесет.три) със застроена площ равна
на 29 (двадесет и девет) кв.м., предназначение: Селскостопанска сграда,
брой етажи:1 (един), предмет на АОС № 2019/27.04.2001 г. за срок от 5
(пет) години.
Общински съвет – Варна освобождава/не освобождава Народно
читалище „Ясна Поляна – 2014“, ЕИК 176657875, от заплащане на

режийни разноски в полза на Община Варна съгласно чл. 79, ал. 1 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
Решението не се приема.

1638-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, чл. 11 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Наредба
№ 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на
потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните
системи и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД19006874ВН/15.04.2019 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се
предостави за стопанисване, поддържане и техническа експлоатация на
„Водоснабдяване
и
канализация-Варна“
ООД
новоизграден
инфраструктурен обект – публична общинска собственост на основание
чл. 19, ал. 1, т. 4„б“ от Закона за водите, представляващ строеж:
Канализационно-помпена станция 5-главна, напорна канализация до о.т.
31, довеждаща канализация от о.т. 134 и о.т. 73, реконструкция на
водопроводна мрежа от о.т. 131 до о.т. 73 в кв. 9, 14, 15 и 16 по плана на кк
“Св.Св.Константин и Елена“ гр. Варна, който представлява обект на
техническата инфраструктура за обществено ползване.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да
предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението.

1639-7. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т.
4 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № ОМД19000266ВН-001ВН/17.04.2019 г., Общински
съвет – Варна приема следното изменение в „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г.“:
Допълва Раздел XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които
община Варна ще открие процедура по придобиване в собственост или за

управление от Държавата, частни и юридически лица” с недвижим имот,
находящ се в гр. Варна, бул. „8-ми Приморски полк“ № 113,
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2558.116 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и
шестнадесет) с площ от 8 160 (осем хиляди сто и шестдесет) кв.м, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, изменена със заповед № КД-14-033485/28.12.2011 г. на Началник на СГКК – Варна и сгради с
идентификатори 10135.2558.116.11 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин петдесет и осем.сто и шестнадесет.единадесет) с площ от
94 (деветдесет и четири) кв.м, етажност – 1 (един) етаж, Предназначение:
Сграда за търговия; 10135.2558.116.13 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и шестнадесет. тринадесет) с
площ от 78 (седемдесет и осем) кв.м, етажност – 1 (един) етаж,
Предназначение: Сграда за търговия; 10135.2558.116.14 (десет хиляди сто
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и шестнадесет.
четиринадесет) с площ 334 (триста тридесет и четири) кв.м, етажност – 1
(един) етаж, Предназначение: Сграда за търговия; 10135.2558.116.15 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и
шестнадесет. петнадесет), Предназначение: за учебна дейност, включваща
Самостоятелен обект в сграда /СОС/ 10135.2558.116.15.1 (десет хиляди сто
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и шестнадесет.
петнадесет.едно) с площ от 43 (четиридесет и три) кв.м, етаж -1 (минус
едно), предназначение: за склад, Самостоятелен обект в сграда /СОС/
10135.2558.116.15.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
петдесет и осем.сто и шестнадесет. петнадесет.две) с площ от 610
(шестстотин и десет) кв.м, етаж -1 (минус едно), предназначение: за
спортна и развлекателна дейност, Самостоятелен обект в сграда /СОС/
10135.2558.116.15.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
петдесет и осем.сто и шестнадесет. петнадесет.три) с площ от 300 (триста)
кв.м, етаж -1 (минус едно), предназначение: Друг вид самостоятелен обект
в сграда, Самостоятелен обект в сграда /СОС/ 10135.2558.116.15.4 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и
шестнадесет. петнадесет.четири) с площ от 6012 (шест хиляди
и
дванадесет) кв.м,брой на нива на обекта: 3(три), в това число: ниво сутерен
– 1754 (хиляда седемстотин петдесет и четири) кв.м, ниво етаж 1 (едно) –
2819 (две хиляди осемстотин и деветнадесет) кв.м, ниво етаж 2(две) – 1439
(хиляда четиристотин тридесет и девет) кв.м, предназначение на
самостоятелния обект: За учебна дейност.
1639-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона
за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № ОМД19000266ВН-001ВН/17.04.2019 г., Общински съвет - Варна

реши да се проведе процедура по придобиване безвъзмездно в собственост
на Община Варна недвижим имот - публична държавна собственост,
находящ се в гр. Варна, бул. „8-ми Приморски полк“ № 113,
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2558.116 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и
шестнадесет) с площ от 8 160 (осем хиляди сто и шестдесет) кв.м, по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №
РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, изменена със заповед № КД-14-033485/28.12.2011 г. на Началник на СГКК – Варна и сгради с
идентификатори 10135.2558.116.11 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин петдесет и осем.сто и шестнадесет.единадесет) с площ от
94 (деветдесет и четири) кв.м, етажност – 1 (един) етаж, Предназначение:
Сграда за търговия; 10135.2558.116.13 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и шестнадесет. тринадесет) с
площ от 78 (седемдесет и осем) кв.м, етажност – 1 (един) етаж,
Предназначение: Сграда за търговия; 10135.2558.116.14 (десет хиляди сто
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и шестнадесет.
четиринадесет) с площ от 334 (триста тридесет и четири) кв.м, етажност –
1 (един) етаж, Предназначение: Сграда за търговия; 10135.2558.116.15
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто
и шестнадесет. петнадесет), Предназначение: за учебна дейност,
включваща Самостоятелен обект в сграда 10135.2558.116.15.1 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и
шестнадесет. петнадесет.едно) с площ от 43 (четиридесет и три) кв.м, етаж
-1 (минус едно), предназначение: за склад, Самостоятелен обект в сграда
10135.2558.116.15.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
петдесет и осем.сто и шестнадесет. петнадесет.две) с площ от 610
(шестстотин и десет) кв.м, етаж -1 (минус едно), предназначение: за
спортна и развлекателна дейност, Самостоятелен обект в сграда
10135.2558.116.15.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
петдесет и осем.сто и шестнадесет.петнадесет.три) с площ от 300 (триста)
кв.м, етаж -1 (минус едно), предназначение: Друг вид самостоятелен обект
в сграда, Самостоятелен обект в сграда 10135.2558.116.15.4 (десет хиляди
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто и
шестнадесет. петнадесет.четири) с площ от 6012 (шест хиляди
и
дванадесет) кв.м, брой на нива на обекта: 3(три), в това число: ниво
сутерен – 1754 (хиляда седемстотин петдесет и четири) кв.м, ниво етаж 1
(едно) – 2819 (две хиляди осемстотин и деветнадесет) кв.м, ниво етаж
2(две) – 1439 (хиляда четиристотин тридесет и девет) кв.м, предназначение
на самостоятелния обект: За учебна дейност.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за
държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за

държавната собственост, за безвъзмездно придобиване в собственост на
недвижимия имот в полза на Община Варна, както и осъществяването на
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно
изпълнение на решението.

1640-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка с чл. 17,

ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.147, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл.6 от
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка със
заявление от Цветелина Стефанова – заместник – управител на Фондация
„SOS-семейства в риск” с рег. № ОС19000242ВН/09.04.2019 г. и по
предложение на Марица Гърдева – общински съветник, Общински съвет –
Варна, в качеството си на упражняващ правата на едноличния собственик
на капитала на „Диагностично консултативен център 3 - Варна” ЕООД
задължава управителя на „Диагностично консултативен център 3 - Варна”
ЕООД да сключи договор за учредяване безвъзмездно право на ползване в
полза на Фондация „SOS-семейства в риск”, БУЛСТАТ 103852707 за
следните обособени обекти, находящи се на първия етаж в тяло „Д” на
сградата:
- Преддверие с площ 6,20 (шест цяло и двадесет стотни) кв.м;
- Коридори с площ 33,10 (тридесет и три цяло и десет стотни) кв.м;
- Стая „Персонал” с площ 8,25 (осем цяло и двадесет и пет стотни)
кв.м и прилежащи към нея сервизно помещение с площ 1,45 (едно цяло и
четиридесет и пет стотни) кв.м и коридор с площ 3,20 (три цяло и двадесет
стотни) кв.м;
- Стая „Диспечер” с площ 6,75 (шест цяло и седемдесет и пет стотни)
кв.м;
- Стая „Манипулационна” с площ 12,18 (дванадесет цяло и
осемнадесет стотни) кв.м;
- Стая „Дежурен педиатър” с площ 12,18 (дванадесет цяло и
осемнадесет стотни) кв.м;
- Стая „Дежурен терапевт” с площ 12,18 (дванадесет цяло и
осемнадесет стотни) кв.м;
- Стая за шофьори с площ 7,80 (седем цяло и осемдесет стотни) кв.м
и коридор с площ 2,72 (две цяло седемдесет и две стотни) кв.м;
- Помещение „Гардероб” с площ 15,08 (петнадесет цяло и осем
стотни) кв.м и прилежащи към него сервизно помещение 1,75 (едно цяло и
седемдесет и пет стотни) кв.м, коридор с площ 3,06 (три цяло и шест

стотни) кв.м, баня с душове с площ 4,90 (четири цяло и деветдесет стотни)
кв.м.,за срок от 5 /пет/ години.
Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Диагностично
консултативен център 3 – Варна” ЕООД сключването на договор за
учредяване безвъзмездно право на ползване и осъществяване на всички
действия необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.

1641-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД19007264ВН/17.04.2019 г., Общински съвет –
Варна отменя свое решение № 3140-11(32)/09 и 10.03.2011 г.
1641-7-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД19007264ВН/17.04.2019 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 година“: Допълва
Раздел V „Застроени нежилищни имоти – общинска собственост, за които
в Община Варна ще се проведе процедура по отдаване под наем по реда на
чл. 14 от ЗОС и НРПУРОИ, в съответствие с действащата „Методика за
определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имотиобщинска собственост”“ с обект: „детска сладкарница“ със застроена площ
от 255 (двеста петдесет и пет) кв.м, разположена в Спортно-атракционен
комплекс „Младост“ е изграден в гр. Варна, жк „Младост“ II-ри м.р, кв.
9, поземлен имот с идентификатор 10135.3512.240 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и дванадесет.двеста и четиридесет),
идентичен с УПИ X-233,234 „за спортно-атракционен комплекс“, предмет
на Акт за общинска собственост № 5638/14.04.2009 г.
1641-7-2. 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. 64 и чл. 65 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД19007264ВН/17.04.2019 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на
Община Варна да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под
наем на обект „детска сладкарница“ със застроена площ от 255 (двеста
петдесет и пет) кв.м, разположена в Спортно-атракционен комплекс
„Младост“ е изграден в гр. Варна, жк „Младост“ II-ри м.р, кв. 9, поземлен

имот с идентификатор 10135.3512.240 (десет хиляди сто тридесет и пет.три
хиляди петстотин и дванадесет.двеста и четиридесет) , идентичен с УПИ
X-233,234 „за спортно-атракционен комплекс“, при стартова месечна
наемна цена в размер 2 941,43 лева (две хиляди деветстотин четиридесет и
един лева и четиридесет и три стотинки), без включен ДДС, определена
съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от „Методика за определяне на стартови базисни
цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за
отдаване под наем на нежилищни имоти-общинска собственост”.
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ:
1. Право на участие в конкурса имат юридически лица, които:
1.1 Извършват дейност по смисъла на Търговския закон;
1.2. са представили комплексна инвестиционна програма (идеен
проект), включително количествено стойностна сметка, за обновяване на
обектите в полза на община Варна за не по малко от 5 000 лв., без вкл.
ДДС;
1.3. нямат задължения по отношение на сключени договори с
община Варна.
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими
следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения
конкурс;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ)
2.3. декларации от името на заявителя, че:
а/ не е обявен в несъстоятелност;
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в/ не се намира в ликвидация;
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с
конкурсните условия;
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в конкурса;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 529,72 лева,
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена конкурсна документация, която
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу

сумата
от
150,00
(сто)
лева.,
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.
2.9. Финансово предложение по отделните критерии за оценката,
запечатано в отделен плик;
Компоненти на оценка на предложенията:
Ценова част:
К 1 – месечна наемна цена – 35 т. (тридесет и пет), но не пониска от първоначалната конкурсна цена
Фирмена адекватност: Да се докажат финансови възможности за
изпълнение на инвестиционната програма. Като доказателство може да
послужи банков документ за подкрепа на проекта. Липсата на финансова
възможност е основание за отстраняване на кандидатите.
Инвестиционна част:
К 2 – Комплексна инвестиционна програма за обновяване на обекта в
полза на Община Варна – 20 т. (двадесет), за не по-малко от 5 000 лв., без
вкл. ДДС;
К 3 - идеен проект с визуализация – 35 т. (тридесет и пет);
К 4 - срок за реализация на инвестицията, не по-дълъг от 90 дни от
сключване на договора с Община Варна – 10 т. (десет);
Забележки:
1. Инвестиционните проекти свързани с реализирането на
представената програма, трябва да включват само обслужването на
обектите;
Формулата за оценка на предложенията:
К= К 1 +К 2 +К 3 +К 4 , където:
К 1 = (Ц участник/Ц мах)х 35
Ц – участник – офертна цена в лева;
Ц мах – най-висока предложена цена;
К 2 = (КИП участник/КИП мах)х20
КИП участник – предложение на участника на общ обем на
инвестиции в лева
КИП мах – максимално предложен обем на инвестиции в лева;
К 3 до 35 т .
К 4 =(СИ мин/СИ участник)х10
СИ участник – предложен от участника срок за реализиране на
инвестицията;
СИ мин. – минимален срок за реализиране на инвестицията
На първо място ще бъде класиран кандидатът получил найвисок брой точки изразяващ се в комплексна оценка - К
Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се
допускат.

* Документите за участие в конкурса да са издадени в срока от
публикуване на обявата за провеждане на публично оповестения конкурс
до датата за подаване на конкурсните документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със
спечелилия участник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 39

от заседание, проведено на 24.04.2019 г.
по точка осма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Социални дейности и жилищна политика“ относно:
(1) – отпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване
на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови
потребности.
(2) – неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване
на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови
потребности.
(3) – приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за
2020 година на Община Варна.
Докл.: Лидия Маринова – Председател на ПК „СДЖП“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1642-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17,

ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 15325(37)/30.01.2019 г. и на база социален доклад по чл. 27 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение от кмета
на Община Варна с рег. № РД19006829ВН/11.04.2019 г., Общински съвет –
Варна отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на
инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови
потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото решение.

1643-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т.

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на
база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег.
№ РД19006829ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна не отпуска
еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали
жизнени, образователни и комунално-битови потребности на лицата,
посочени в приложение към настоящото решение.

1644-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, във връзка с чл. 17,

ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и
чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД19006805ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна приема Годишен
план за развитие на социалните услуги за 2020 година на Община
Варна, съгласно приложение към настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 39

от заседание, проведено на 24.04.2019 г.
по точка девета 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.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „Здравеопазване“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1645-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл.

52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна с
рег. № ЗК19000797ВН/12.04.2019 г., решение на Общински съвет – Варна
№ 1532-5(37)/30.01.2019 г., и на база здравен статус, Общински съвет –
Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в
приложение към настоящото решение.

1646-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона

за местното самоуправление и местната администрация и на база здравен
статус във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община
Варна с рег. № ЗК19000797ВН/12.04.2019 г., Общински съвет – Варна не
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение
към настоящото решение.

1647-9. 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. № ЗК19000798ВН/12.04.2019 г., решение на
Общински съвет – Варна № 1532-5(37)/30.01.2019 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.

1648-9. 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. № ЗК19000798ВН/12.04.2019 г., Общински съвет –
Варна не отпуска финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото
решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 39

от заседание, проведено на 24.04.2019 г.
по точка десета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Благоустройство и комунални дейности“ относно:
(1) – приемане на Наредба за финансово подпомагане на „Проекти
за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на
зелените площи, собственост на Община Варна“.
Докл.: Янко Станев – зам.-председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1649-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, и по предложение от
кмета на Община Варна с рег. № РД19003809ВН/08.03.2019 г, Общински
съвет – Варна приема Наредба за финансово подпомагане на „Проекти за
озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на
зелените площи, собственост на Община Варна“, съгласно приложение
към настоящото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 39

от заседание, проведено на 24.04.2019 г.
по точка единадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Европейски въпроси и международно сътрудничество“ относно:
(1) – одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на
Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Варна и Програмата за
неговото изпълнение за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.
(2) – одобряване на Доклад за хода на изпълнението на Интегрирания
план за градско възстановяване и развитие – град Варна 2014-2020 г. и за
постигнатите междинни резултати по проекти и като цяло за 2018 г.
(3) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 2“ по Приоритетна ос 2 „Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
(4) – одобряване текст на проект за Партньорско споразумение за
подготовка, реализация и осигуряване на устойчивост по проект „Ремонт,
реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна по
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. и упълномощаване кмета на Община
Варна да го подпише.
(5) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно
предложение „Дигитално приобщаваща система за автономна мобилност“
по програма Хоризонт 2020.
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1650-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от

Закона за регионалното развитие и чл. 91, ал. 3 и 4 от Правилника за
прилагане на закона за регионалното развитие и по предложение на Иван
Портних – кмет на Община Варна с рег. № РД19005627ВН/26.03.2019 г.,
Общински съвет – Варна одобрява Годишен доклад за наблюдение
изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община
Варна и Програмата за неговото изпълнение за периода 01.01.2018 г. –
31.12.2018 г., съгласно приложение към настоящото решение.

1651-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и т. 3.3.3 от Методическите
насоки за разработване и прилагане на Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие и по предложение на Иван Портних – кмет на
Община Варна с рег. № РД19006298ВН/04.04.2019 г., Общински съвет –
Варна одобрява Доклад за хода на изпълнението на Интегрирания план
за градско възстановяване и развитие – град Варна 2014-2020 г. и за
постигнатите междинни резултати по проекти и като цяло за 2018 г.,
съгласно приложение към настоящото решение.

1652-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 7 от

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.
1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 5 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение на Иван
Портних - кмет на Община Варна с рег. № РД19004192ВН/05.03.2019 г.,
Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да подаде проектно
предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Приоритетна ос
2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно –
кратките срокове за подаване на проектно предложение по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2“.

1653-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 13 и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на
Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № РД19004725ВН003ВН/15.04.2019 г., Общински съвет – Варна:
1. Одобрява текста на проекта за Партньорско споразумение за
подготовка, реализация и осигуряване на устойчивост по проект „Ремонт,
реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“, в
рамките на процедура №BG16RFOP001-1.001-002 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 –
Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП
„Региони в растеж“ 2014-2020 г.
2. Упълномощава кмета на Община Варна да подпише Партньорско
споразумение за подготовка, реализация и осигуряване на устойчивост по
проект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ –
Варна“, в рамките на процедура №BG16RFOP001-1.001-002 „Изпълнение
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 –
Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно приложение към настоящото
решение.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решенията, с оглед спазване на кратките срокове за изпращане на проекта
до Министерство на културата.

1654-11. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение на Иван
Портних – кмет на Община Варна с рег. № РД19007481ВН/22.04.2019 г.,
Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да кандидатства с
проектно предложение „Дигитално приобщаваща система за автономна
мобилност“ с акроним (DIGI ARMS), по процедура MG-4-5-2019

“Приобщаваща дигитално или цифрово свързана транспортна система
отговаряща на нуждите на гражданите“, по Програма Хоризонт 2020.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно –
кратките срокове за кандидатстване по проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 39

от заседание, проведено на 24.04.2019 г.
по точка дванадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Младежки дейности и спорт“ относно:
(1) – одобряване проект на договор за сътрудничество между
Община Варна и „Иносити“ ЕООД и упълномощаване на кмета на
Община Варна да го подпише.
Докл.: Борислав Нанков – общински съветник

Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1655-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 59, ал. 1 от

Закона за местното самоуправление и местната администрация и по
предложение на Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. №
РД19007265ВН/17.04.2019 г., Общински съвет –Варна одобрява проект на
Договор за сътрудничество между Община Варна и „Иносити“ ЕООД,
съгласно приложение към настоящото решение и упълномощава кмета на
Община Варна да го подпише.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да
предприеме всички необходими действия по правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 39

от заседание, проведено на 24.04.2019 г.
по точка тринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по
приватизация и следприватизационен контрол относно:
(1) – промяна на решение на Общински съвет – Варна, касаещо
състава на Комисията за приватизация и следприватизационен
контрол към Общински съвет – Варна.
(2) – приемане на анализ на правното състояние, информационен
меморандум и приватизационна оценка на обекти по приходната част на
„Годишния план за приватизация за 2019 г.“
(3) – приемане на метод и условия за провеждане на
приватизационни процедури за обекти с открита процедура за
приватизация по „Годишния план за приватизация за 2019 г.“
Докл.: Петко Бойновски – Председател на КПСК

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1656-13. На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.4 и чл.19, ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и
във връзка с чл.4, ал.4 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, чл.13, чл.14 и чл.14.1 от Правилника за дейността на Комисията
за приватизация и следприватизационен контрол при община Варна,
Общински съвет – Варна, променя свое решение № 101813(22)/30.11.2017г. и 01.12.2017г., като последното придобива следния
вид:
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.4 и чл.19, ал.2 от

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
във връзка с чл.4, ал.4 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол и по предложение на кмета на Община Варна създава Комисия за
приватизация и следприватизационен контрол при Община Варна и
утвърждава за: председател Петко Стоянов Бойновски – директор на
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“,
правоспособен юрист Светла Николова Маринова – директор на дирекция
„Правно-нормативно обслужване“ и секретар - Стефка Петрова Петрова –
главен експерт „Общинска приватизация‟ в дирекция „Общинска
собственост, икономика и стопански дейности“.

1657-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.3 и чл.12, ал.2 от
Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните
оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, Общински
съвет – Варна, приема анализи на правното състояние, информационни
меморандуми и приватизационни оценки на обекти с открита процедура за
приватизация по Годишния план за приватизация за 2019г.”, както следва:
1. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот,
находящ сe в град Варна, бул. „Чаталджа” № 49, представляващ
помещения (кафе-клуб), предмет на АОС №8191/19.03.2015г., изготвен от
Христина Димитрова Димитрова (правоспособен юрист).
2. Информационен меморандум и приватизационна оценка на
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, бул. „Чаталджа”
№49, представляващ помещения (кафе-клуб), предмет на АОС
№8191/19.03.2015г., изготвени от „Булкарго‟ ООД (независим оценител).
3. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот,
находящ сe в град Варна, ул. „Гоце Делчев” №63, представляващ гараж
№3, предмет на АОС №9402/07.02.2017г., изготвен от Томина Николова
Томова (правоспособен юрист).
4. Информационен меморандум и приватизационна оценка на
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, ул. „Гоце Делчев”
№63, представляващ гараж №3, предмет на АОС №9402/07.02.2017г.,
изготвени от „Галакт‟ ООД (независим оценител).
5. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот,
находящ сe в град Варна, ул. „Гоце Делчев” №63, представляващ гараж
№5, предмет на АОС №9401/07.02.2017г., изготвен от Христина
Димитрова Димитрова - правоспособен юрист.

6. Информационен меморандум и приватизационна оценка на
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, ул. „Гоце Делчев”
№63, представляващ гараж №5, предмет на АОС №9401/07.02.2017г.,
изготвени от Стефан Иванов Бянов (независим оценител).
7. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот,
находящ сe в град Варна, ул. „Топола” №36, представляващ гараж №2,
предмет на АОС №5947/30.11.2009г., изготвен от Томина Николова
Томова - правоспособен юрист.
8. Информационен меморандум и приватизационна оценка на
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, ул. „Топола” №36,
представляващ гараж №2, предмет на АОС №5947/30.11.2009г., изготвени
от Нелияна Иванова Иванова (независим оценител).
9. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот,
находящ сe в град Варна, бул. „Съборни” №44, представляващ сграда и
земя, предмет на АОС №1261/02.07.1999г., изготвен от Христина
Димитрова Димитрова (правоспособен юрист).
10. Информационен меморандум и приватизационна оценка на
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, бул. „Съборни”
№44, представляващ сграда и земя, предмет на АОС №1261/02.07.1999г.,
изготвени от Цвета Василева Вълчева (независим оценител).
11. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот,
находящ сe в град Варна, бул. „Христо Ботев” №18, вх.5, ет.13, ателие №1,
предмет на АОС №252/08.09.1997г., изготвен от Томина Николова Томова
(правоспособен юрист).
12. Информационен меморандум и приватизационна оценка на
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, бул. „Христо Ботев”
№18, вх.5, ет.13, ателие №1, предмет на АОС №252/08.09.1997г., изготвени
от Пенка Йорданова Димитрова (независим оценител).
13. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот,
находящ сe в град Варна, бул. „Христо Ботев” №18, вх.9, ет.13, ателие №3,
предмет на АОС №250/09.09.1997г., изготвен от Христина Димитрова
Димитрова - правоспособен юрист.
14. Информационен меморандум и приватизационна оценка на
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, бул. „Христо Ботев”
№18, вх.9, ет.13, ателие №3, предмет на АОС №250/09.09.1997г., изготвени
от Людмил Иванов Велинов (независим оценител).
15. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот,
находящ сe в град Варна, бул. „Христо Ботев” №18, вх.9, ет.13, ателие №1,
предмет на АОС №255/09.09.1997г., изготвен от Томина Николова Томова
- правоспособен юрист.
16. Информационен меморандум и приватизационна оценка на
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, бул. „Христо Ботев”

№18, вх.9, ет.13, ателие №1, предмет на АОС №255/09.09.1997г., изготвени
от Марин Михайлов Михайлов (независим оценител).
17. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот,
находящ сe в град Варна, бул. „Христо Ботев” №18, вх.5, ет.13, ателие №3,
предмет на АОС №253/08.09.1997г., изготвен от Христина Димитрова
Димитрова - правоспособен юрист.
18. Информационен меморандум и приватизационна оценка на
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, бул. „Христо Ботев”
№18, вх.5, ет.13, ателие №3, предмет на АОС №253/08.09.1997г., изготвени
от Бисер Николов Атанасов (независим оценител).
19. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот,
находящ сe в град Варна, ул. „Капитан I-ви ранг Георги Купов” №37,
представляващ част от сграда, предмет на АОС №6683/29.12.2011г.,
изготвен от Томина Николова Томова - правоспособен юрист.
20. Информационен меморандум и приватизационна оценка на
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, ул. „Капитан I-ви
ранг Георги Купов” №37, представляващ част от сграда, предмет на АОС
№6683/29.12.2011г., изготвени от Петър Атанасов Влаев (независим
оценител).

1658-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31,
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение № 15163(37)/30.01.2019г. за откриване на процедура за приватизация на общински
нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Приморски“, бул.
„Чаталджа“ № 49, по АОС № 8191/19.03.2015 г., представляващ
помещения кафе – клуб, Общински съвет – Варна реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Приморски‟,
бул. „Чаталджа‟ №49, по АОС №8191/19.03.2015г., представляващ
помещения на кафе – клуб, като самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 10135.2557.41.4.65 със ЗП 127,66кв.м., състоящ се от зала,
2 (две) складови помещения и 2 (две) сервизни помещения, както и 2,55%
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, по КК
и КР, одобрени със Заповед №18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК, при
граници на имота на същия етаж: СОС 10135.2557.41.4.67, под обекта
няма, над обекта: СОС 10135.2557.41.4.8, СОС 10135.2557.41.4.9, при

начална тръжна цена 247 500лв. (двеста четиридесет и седем хиляди и
петстотин лева). Сделката не се облага с ДДС.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие,
съдържащи:
1.Заявление за участие.
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга.
3.Информационен меморандум.
4.Декларация за извършен оглед на обекта.
5.Декларация за запознаване с тръжните условия.
6.Декларация за конфиденциалност.
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна.
8.Стъпка за наддаване в размер на 20 000лв. (двадесет хиляди лева).
9.Депозит в размер на 30 000лв. (тридесет хиляди лева), платими по
сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІя етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”.
При закупуване на тръжна документация следва да бъдат
представени следните документи: документ за самоличност, актуално
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се
представя и нотариално заверено пълномощно.
11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 часа на 15-я
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник” от 09,30 часа в сградата на община
Варна.

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат
юридически и физически лица, подали следните документи:
14.1.заявление за участие;
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по
вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);
14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 30 000лв.
(тридесет хиляди лева), платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362
1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон
Варна (оригинал).
14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 CECB
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал);
14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал);
14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно –
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната
агенция за приходите (оригинал);
14.7.декларация за извършен оглед на обекта;
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия;
14.9.декларация за конфиденциалност;
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна.
14.11.удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация
– оригинал (за юридическите лица);
14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите
лица, както и за самите юридически лица (оригинал);
14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата,
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал);
15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”;
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация;
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи.

16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и
сключването на договор за приватизация:
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и
конкурсите;
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла
Маринова, Стефка Петрова, Божидар Чапаров, Борислав Нанков,
Добромир Джиков и Иво Иванов; резервни членове: Димитър Колев и
Красен Иванов, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в
размер на 250лв. (двеста и петдесет лева).
ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника,
предложил следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна,
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.
VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия
търга участник, след представяне на декларация за произхода на
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата
при търга цена.

1659-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31,
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от

Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение № 17688(36)/11,12.11.2014г. за откриване на процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район
„Аспарухово“, ул. „Капитан I-ви ранг Георги Купов” № 37, по АОС №
6683/29.12.2011г., представляващ част от сграда, Общински съвет – Варна
реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район
„Аспарухово″, ул. „Капитан I-ви ранг Георги Купов” № 37, по АОС
№6683/29.12.2011г., представляващ част от сграда с идентификатор
10135.5510.789.5. състояща се от СОС с идентификатор 10135.5510.789.5.2,
със застроена площ 230 кв.м. на втори етаж, ведно с изба № 4,
представляваща СОС с идентификатор 10135.5510.789.5.6 с площ 10,40
кв.м. на минус първи етаж, заедно с 57,62 % идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж, по КК и КР на град Варна,
одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК, при
начална тръжна цена 99 500лв. (деветдесет и девет хиляди и петстотин
лева). Сделката не се облага с ДДС.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие,
съдържащи:
1.Заявление за участие.
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга.
3.Информационен меморандум.
4.Декларация за извършен оглед на обекта.
5.Декларация за запознаване с тръжните условия.
6.Декларация за конфиденциалност.
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна.
8.Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. (три хиляди лева).
9.Депозит в размер на 5 000лв. (пет хиляди лева), платими по сметка
IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”.
10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІя етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”.

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат
представени следните документи: документ за самоличност, актуално
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се
представя и нотариално заверено пълномощно.
11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 часа на 15-я
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник” от 11,30 часа в сградата на община
Варна.
14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат
юридически и физически лица, подали следните документи:
14.1.заявление за участие;
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по
вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);
14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв. (пет
хиляди лева), платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна
(оригинал).
14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 CECB
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал);
14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал);
14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно –
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната
агенция за приходите (оригинал);
14.7.декларация за извършен оглед на обекта;
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия;
14.9.декларация за конфиденциалност;
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна.

14.11.удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация
– оригинал (за юридическите лица);
14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите
лица, както и за самите юридически лица (оригинал);
14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата,
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал);
15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”;
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация;
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи.
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и
сключването на договор за приватизация:
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и
конкурсите;
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно
наддаване в състав: председател – Димитър Колев; членове – Светла
Маринова, Стефка Петрова, Марица Гърдева, Мартин Андонов, Милена
Димова и Надя Георгиева; резервни членове: Петко Бойновски и Неджиб
Неджибов, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете
и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на
250лв. (двеста и петдесет лева).
ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника,
предложил следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна,
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и

следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.
VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия
търга участник, след представяне на декларация за произхода на
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата
при търга цена.

1660-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31,
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение №16549(34)/21.07.2014г. за откриване на процедура за приватизация на общински
нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос“, бул.
„Съборни” № 44, по АОС № 1261/02.07.1999г., представляващ сграда и
земя, Общински съвет – Варна реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос“, ул.
„Съборни” № 44, по АОС №1261/02.07.1999г., представляващ сгради:
втори етаж от масивна двуетажна сграда със ЗП 91 кв.м., ведно с изби с
площ от 30,50 кв.м., представляващи ½ идеални части от всички изби с
обща площ 61 кв.м. и таванска стая с площ от 16,45кв.м., заедно с 63,568%
идеални части от общите части на сградата; масивна двуетажна пристройка
до улицата (без магазина на първи етаж) състояща се от помещения на
втори етаж със ЗП 40 кв.м., помещение на първи етаж до прохода зад
магазина със ЗП 7,84 кв.м., ведно с изба от две помещения с площ от 18,78
кв.м., заедно с 90% идеални части от общите части на сградата; част от
масивна сграда, разположена във вътрешната част на двора, заемаща
дясната половина, със ЗП 53 кв.м. и земя с площ 225,75 кв.м. идеални
части от поземлен имот с идентификатор 10135.1503.556 по КК и КР на
град Варна, одобрени със Заповед №РД-18-98/10.11.2008г. на ИД на АГКК
и изменени със Заповед №18-7166/22.05.2014г. на Началника на СГКК –
Варна, целият с площ 334кв.м., а по АОС №1261/02.07.1999г. с площ
330кв.м., при начална тръжна цена 180 000лв. (сто и осемдесет хиляди
лева). Сделката не се облага с ДДС.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие,
съдържащи:

1.Заявление за участие.
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга.
3.Информационен меморандум.
4.Декларация за извършен оглед на обекта.
5.Декларация за запознаване с тръжните условия.
6.Декларация за конфиденциалност.
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна.
8.Стъпка за наддаване в размер на 8 000лв. (осем хиляди лева).
9.Депозит в размер на 10 000лв. (десет хиляди лева), платими по
сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІя етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”.
При закупуване на тръжна документация следва да бъдат
представени следните документи: документ за самоличност, актуално
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се
представя и нотариално заверено пълномощно.
11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 часа на 15-я
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник” от 14,30 часа в сградата на община
Варна.
14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат
юридически и физически лица, подали следните документи:
14.1.заявление за участие;

14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по
вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);
14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 10 000лв.
(десет хиляди лева), платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500
00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон
Варна (оригинал).
14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 CECB
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал);
14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал);
14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно –
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната
агенция за приходите (оригинал);
14.7.декларация за извършен оглед на обекта;
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия;
14.9.декларация за конфиденциалност;
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна.
14.11.удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация
– оригинал (за юридическите лица);
14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите
лица, както и за самите юридически лица (оригинал);
14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата,
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал);
15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”;
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация;
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи.
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и
сключването на договор за приватизация:

16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и
конкурсите;
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла
Маринова, Стефка Петрова, Николай Малев, Петър Липчев, Славчо Славов
и Станислав Иванов; резервни членове: Димитър Колев и Христо
Атанасов, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете
и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на
250лв. (двеста и петдесет лева).
ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника,
предложил следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна,
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.
VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия
търга участник, след представяне на декларация за произхода на
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата
при търга цена.

1661-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31,
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение №15173(37)/30.01.2019г. за откриване на процедура за приватизация на общински

нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, район „Одесос“, ул. „Гоце
Делчев“ № 63, по АОС № 9402/07.02.2017г., представляващ гараж № 3,
Общински съвет – Варна реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на
общински нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, район „Одесос‟, ул.
„Гоце Делчев‟ №63, по АОС №9402/07.02.2017г., представляващ гараж
№3, като самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.1026.183.1.22 със ЗП 23,40кв.м, както и 0,0149 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на имота на
същия етаж: СОС 10135.1026.183.1.17, СОС 10135.1026.183.1.21, под
обекта няма, над обекта: СОС 10135.1026.183.1.2, година на строеж –
2008г., по КК и КР, одобрени със Заповед №РД-18-32/26.04.2011г. на ИД
на АГКК и изменени със Заповед №18-2982/13.04.2016г. на Началника на
СГКК - Варна, при начална тръжна цена 24 000лв. (двадесет и четири
хиляди лева). Сделката не се облага с ДДС.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие,
съдържащи:
1.Заявление за участие.
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга.
3.Информационен меморандум.
4.Декларация за извършен оглед на обекта.
5.Декларация за запознаване с тръжните условия.
6.Декларация за конфиденциалност.
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна.
8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв.(две хиляди лева).
9.Депозит в размер на 3 000лв. (три хиляди лева), платими по сметка
IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”.
10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІя етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”.
При закупуване на тръжна документация следва да бъдат
представени следните документи: документ за самоличност, актуално
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по

Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се
представя и нотариално заверено пълномощно.
11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 часа на 15-я
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник” от 09,30 часа в сградата на община
Варна.
14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат
юридически и физически лица, подали следните документи:
14.1.заявление за участие;
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по
вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);
14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 3000лв. (три
хиляди лева), платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна
(оригинал).
14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 CECB
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал);
14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал);
14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно –
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната
агенция за приходите (оригинал);
14.7.декларация за извършен оглед на обекта;
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия;
14.9.декларация за конфиденциалност;
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна.
14.11.удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация
– оригинал (за юридическите лица);

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите
лица, както и за самите юридически лица (оригинал);
14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата,
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал);
15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”;
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация;
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи.
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и
сключването на договор за приватизация:
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и
конкурсите;
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно
наддаване в състав: председател – Димитър Колев; членове – Светла
Маринова, Стефка Петрова, Янко Станев, Януарий Вичев, Божидар
Чапаров и Борислав Нанков; резервни членове: Петко Бойновски и
Добромир Джиков, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в
размер на 250лв. (двеста и петдесет лева).
ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника,
предложил следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна,
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия
търга участник, след представяне на декларация за произхода на
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата
при търга цена.

1662-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31,
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение № 15183(37)/30.01.2019г. за откриване на процедура за приватизация на общински
нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, район „Одесос“, ул. „Гоце
Делчев“ № 63, по АОС №9401/07.02.2017г., представляващ гараж № 5,
Общински съвет – Варна реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на
общински нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, район „Одесос‟, ул.
„Гоце Делчев‟ №63, по АОС №9401/07.02.2017г., представляващ гараж
№5, като самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.1026.183.1.18 със ЗП 23,05кв.м., както и 0,0147 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж, по КК и КР на град
Варна, одобрени със Заповед №РД-18-32/26.04.2011г. на ИД на АГКК, при
граници на имота на същия етаж: СОС 10135.1026.183.1.23, СОС
10135.1026.183.1.19, под обекта няма, над обекта: СОС 10135.1026.183.1.1,
при начална тръжна цена 24 000лв. (двадесет и четири хиляди лева).
Сделката не се облага с ДДС.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие,
съдържащи:
1.Заявление за участие.
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга.
3.Информационен меморандум.
4.Декларация за извършен оглед на обекта.
5.Декларация за запознаване с тръжните условия.
6.Декларация за конфиденциалност.
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна.
8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. (две хиляди лева).

9.Депозит в размер на 3 000лв. (три хиляди лева), платими по сметка
IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”.
10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІя етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”.
При закупуване на тръжна документация следва да бъдат
представени следните документи: документ за самоличност, актуално
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се
представя и нотариално заверено пълномощно.
11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 часа на 15-я
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник” от 11,30 часа в сградата на община
Варна.
14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат
юридически и физически лица, подали следните документи:
14.1.заявление за участие;
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по
вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);
14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 3 000лв. (три
хиляди лева), платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна
(оригинал).
14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 CECB
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал);
14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал);

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно –
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната
агенция за приходите (оригинал);
14.7.декларация за извършен оглед на обекта;
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия;
14.9.декларация за конфиденциалност;
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна.
14.11.удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация
– оригинал (за юридическите лица);
14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите
лица, както и за самите юридически лица (оригинал);
14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата,
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал);
15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”;
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация;
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи.
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и
сключването на договор за приватизация:
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и
конкурсите;
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла
Маринова, Стефка Петрова, Иво Иванов, Красен Иванов, Марица Гърдева
и Мартин Андонов; резервни членове: Димитър Колев и Милена Димова, и
възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на
250лв. (двеста и петдесет лева).
ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от

Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника,
предложил следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна,
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.
VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия
търга участник, след представяне на декларация за произхода на
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата
при търга цена.

1663-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31,
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение № 15193(37)/30.01.2019г. за откриване на процедура за приватизация на общински
нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, район „Младост“, ул.
„Топола“ № 36, по АОС №5947/30.11.2009г., представляващ гараж № 2,
Общински съвет – Варна реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на
общински нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, район „Младост‟,
ул. „Топола‟ №36, по АОС №5947/30.11.2009г., представляващ гараж №2,
като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3513.329.1.11
със ЗП 20,39кв.м., както и 1,9577 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж, по КК и КР, одобрени със Заповед №РД18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, при граници на имота на същия етаж:
СОС 10135.3513.329.1.10, СОС 10135.3513.329.1.6, под обекта няма, над
обекта: СОС 10135.3513.329.1.13, СОС 10135.3513.329.1.14, при начална
тръжна цена 18 000лв. (осемнадесет хиляди лева). Сделката не се облага с
ДДС.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие,
съдържащи:
1.Заявление за участие.
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга.
3.Информационен меморандум.
4.Декларация за извършен оглед на обекта.
5.Декларация за запознаване с тръжните условия.
6.Декларация за конфиденциалност.
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна.
8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. (две хиляди лева).
9.Депозит в размер на 3 000лв. (три хиляди лева), платими по сметка
IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”.
10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІя етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”.
При закупуване на тръжна документация следва да бъдат
представени следните документи: документ за самоличност, актуално
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се
представя и нотариално заверено пълномощно.
11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 часа на 15-я
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник” от 14,30 часа в сградата на община
Варна.
14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат
юридически и физически лица, подали следните документи:
14.1.заявление за участие;

14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по
вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);
14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 3 000лв. (три
хиляди лева), платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна
(оригинал).
14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 CECB
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал);
14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал);
14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно –
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната
агенция за приходите (оригинал);
14.7.декларация за извършен оглед на обекта;
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия;
14.9.декларация за конфиденциалност;
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна.
14.11.удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация
– оригинал (за юридическите лица);
14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите
лица, както и за самите юридически лица (оригинал);
14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата,
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал);
15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”;
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация;
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи.
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и
сключването на договор за приватизация:

16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и
конкурсите;
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно
наддаване в състав: председател – Димитър Колев; членове – Светла
Маринова, Стефка Петрова, Надя Георгиева, Неджиб Неджибов, Николай
Малев и Славчо Славов; резервни членове: Петко Бойновски и Петър
Липчев, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на
250лв. (двеста и петдесет лева).
ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника,
предложил следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна,
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.
VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия
търга участник, след представяне на декларация за произхода на
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата
при търга цена.

1664-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31,
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, и свои решения №16619(34)/21.07.2014г. и №1769-8(36)/11,12.11.2014г. за откриване на
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в

град Варна, район „Одесос“, бул. „Христо Ботев” № 18, вх.5, ет.13, по
АОС №252/08.09.1997г., представляващ ателие № 1, Общински съвет –
Варна реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос″, бул.
„Христо Ботев” №18, вх.5, ет.13, 11 подрайон, по АОС №252/08.09.1997г.,
представляващ ателие № 1, със застроена площ 61,36 кв.м., (100 % тераси),
ведно с изба с полезна площ 9,61 кв.м., заедно с 0,1792 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена
58 800лв. (петдесет и осем хиляди и осемстотин лева). Сделката не се
облага с ДДС.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие,
съдържащи:
1.Заявление за участие.
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга.
3.Информационен меморандум.
4.Декларация за извършен оглед на обекта.
5.Декларация за запознаване с тръжните условия.
6.Декларация за конфиденциалност.
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна.
8.Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв.(три хиляди лева).
9.Депозит в размер на 5 000лв. (пет хиляди лева), платими по сметка
IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”.
10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІя етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
При закупуване на тръжна документация следва да бъдат
представени следните документи: документ за самоличност, актуално
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се
представя и нотариално заверено пълномощно.
11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая

1210 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 часа на 15-я
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
13.Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник” от 09,30 часа в сградата на община
Варна.
14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат
юридически и физически лица, подали следните документи:
14.1.заявление за участие;
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по
вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);
14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв. (пет
хиляди лева), платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна
(оригинал).
14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 CECB
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал);
14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал);
14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно –
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната
агенция за приходите (оригинал);
14.7.декларация за извършен оглед на обекта;
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия;
14.9.декларация за конфиденциалност;
14.10.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна.
14.11.съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация
– оригинал (за юридическите лица);
14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите
лица, както и за самите юридически лица (оригинал);
14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата,
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал);

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”;
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация;
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи.
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и
сключването на договор за приватизация:
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и
конкурсите;
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла
Маринова, Стефка Петрова, Станислав Иванов, Христо Атанасов, Янко
Станев и Януарий Вичев; резервни членове: Димитър Колев и Божидар
Чапаров, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на
250лв. (двеста и петдесет лева).
ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника,
предложил следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна,
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.
VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия
търга участник, след представяне на декларация за произхода на
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата
при търга цена.

1665-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31,
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение №16629(34)/21.07.2014г. за откриване на процедура за приватизация на общински
нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос“, бул. „Христо
Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 250/09.09.1997г., представляващ
ателие № 3, Общински съвет – Варна реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос″, бул.
„Христо Ботев” №18, вх.9, ет.13, по АОС №250/09.09.1997г.,
представляващ ателие №3, със застроена площ 46,83кв.м., (100 % тераси),
заедно с 0,1266 % идеални части от общите части на сградата и от правото
на строеж, при начална тръжна цена 41 300лв. (четиридесет и една хиляди
и триста лева). Сделката не се облага с ДДС.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие,
съдържащи:
1.Заявление за участие.
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга.
3.Информационен меморандум.
4.Декларация за извършен оглед на обекта.
5.Декларация за запознаване с тръжните условия.
6.Декларация за конфиденциалност.
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна.
8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. (две хиляди лева).
9.Депозит в размер на 3 000лв. (три хиляди лева), платими по сметка
IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”.
10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІя етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”.
При закупуване на тръжна документация следва да бъдат
представени следните документи: документ за самоличност, актуално
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по

Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се
представя и нотариално заверено пълномощно.
11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 часа на 15-я
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
13.Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник” от 11,30 часа в сградата на община
Варна.
14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат
юридически и физически лица, подали следните документи:
14.1.заявление за участие;
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по
вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);
14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 3 000лв. (три
хиляди лева), платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна
(оригинал).
14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 CECB
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал);
14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал);
14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно –
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната
агенция за приходите (оригинал);
14.7.декларация за извършен оглед на обекта;
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия;
14.9.декларация за конфиденциалност;
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна.
14.11.удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация
– оригинал (за юридическите лица);

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите
лица, както и за самите юридически лица (оригинал);
14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата,
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал);
15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”;
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация;
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи.
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и
сключването на договор за приватизация:
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и
конкурсите;
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно
наддаване в състав: председател – Димитър Колев; членове – Светла
Маринова, Стефка Петрова, Борислав Нанков, Добромир Джиков, Иво
Иванов и Красен Иванов; резервни членове: Петко Бойновски и Марица
Гърдева, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на
250лв. (двеста и петдесет лева).
ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника,
предложил следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна,
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия
търга участник, след представяне на декларация за произхода на
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата
при търга цена.

1666-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31,
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, във връзка с чл. 2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение № 16639(34)/21.07.2014г. за откриване на процедура за приватизация на общински
нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос“, бул. „Христо
Ботев” №18, вх.9, ет.13, по АОС №255/09.09.1997г., представляващ ателие
№ 1, Общински съвет – Варна реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос″,
бул. „Христо Ботев” № 18, вх.9, ет.13, по АОС № 255/09.09.1997г.,
представляващ ателие № 1, със застроена площ 61,36 кв.м., (100 %
тераси), ведно с изба с полезна площ 9,61 кв.м., заедно с 0,1792 % идеални
части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална
тръжна цена 59 200лв. (петдесет и девет хиляди и двеста лева). Сделката не
се облага с ДДС.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие,
съдържащи:
1.Заявление за участие.
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга.
3.Информационен меморандум.
4.Декларация за извършен оглед на обекта.
5.Декларация за запознаване с тръжните условия.
6.Декларация за конфиденциалност.
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна.
8.Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. (три хиляди лева).
9.Депозит в размер на 5 000лв. (пет хиляди лева), платими по сметка
IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна

кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”.
10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІя етаж в сградата на община Варна, срещу представяне на документ за
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”.
При закупуване на тръжна документация следва да бъдат
представени следните документи: документ за самоличност, актуално
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се
представя и нотариално заверено пълномощно.
11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 часа на 15-я
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
13.Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник” от 14,00 часа в сградата на Община
Варна.
14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат
юридически и физически лица, подали следните документи:
14.1.заявление за участие;
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по
вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);
14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв. (пет
хиляди лева), платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна
(оригинал).
14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 CECB
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал);
14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал);

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно –
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната
агенция за приходите (оригинал);
14.7.декларация за извършен оглед на обекта;
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия;
14.9.декларация за конфиденциалност;
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна.
14.11.удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация
– оригинал (за юридическите лица);
14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите
лица, както и за самите юридически лица (оригинал);
14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата,
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал);
15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”;
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация;
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи.
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и
сключването на договор за приватизация:
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и
конкурсите;
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла
Маринова, Стефка Петрова, Мартин Андонов, Милена Димова, Надя
Георгиева и Неджиб Неджибов; резервни членове: Димитър Колев и
Николай Малев, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в
размер на 250лв. (двеста и петдесет лева).
ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от

Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника,
предложил следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна,
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.
VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия
търга участник, след представяне на декларация за произхода на
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата
при търга цена.

1667-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31,
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, и свои решения №16649(34)/21.07.2014г. и №1770-8(36)/11,12.11.2014г. за откриване на
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в
град Варна, район „Одесос“, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 5, ет. 13, по
АОС № 253/08.09.1997 г., представляващ ателие № 3, Общински съвет –
Варна реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, „Одесос“, бул.
„Христо Ботев” №18, вх.5, ет.13, по АОС № 253/08.09.1997г.,
представляващ ателие №3, със застроена площ 46,83 кв.м., (100 % тераси),
заедно с 0,1266 % идеални части от общите части на сградата и от правото
на строеж, при начална тръжна цена 41 000лв. (четиридесет и една хиляди
лева). Сделката не се облага с ДДС.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие,
съдържащи:
1.Заявление за участие.

2.Проект на договор за продажба на обекта на търга.
3.Информационен меморандум.
4.Декларация за извършен оглед на обекта.
5.Декларация за запознаване с тръжните условия.
6.Декларация за конфиденциалност.
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна.
8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. (две хиляди лева).
9.Депозит в размер на 3 000лв. (три хиляди лева), платими по сметка
IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”.
10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІя етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”.
При закупуване на тръжна документация следва да бъдат
представени следните документи: документ за самоличност, актуално
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се
представя и нотариално заверено пълномощно.
11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”.
13.Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник” от 15,30 часа в сградата на Община
Варна.
14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат
юридически и физически лица, подали следните документи:
14.1.заявление за участие;
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по
вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 3000.лв. (три
хиляди лева), платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна
(оригинал).
14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 CECB
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал);
14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал);
14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно –
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната
агенция за приходите (оригинал);
14.7.декларация за извършен оглед на обекта;
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия;
14.9.декларация за конфиденциалност;
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна.
14.11.удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация
– оригинал (за юридическите лица);
14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите
лица, както и за самите юридически лица (оригинал);
14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата,
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал);
15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник”;
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация;
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи.
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и
сключването на договор за приватизация:
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и
конкурсите;
16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно
наддаване в състав: председател – Димитър Колев; членове – Светла
Маринова, Стефка Петрова, Петър Липчев, Славчо Славов, Станислав
Иванов и Христо Атанасов; резервни членове: Петко Бойновски и Януарий
Вичев, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на
250лв.(двеста и петдесет лева).
ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника,
предложил следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна,
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.
VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия
търга участник, след представяне на декларация за произхода на
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата
при търга цена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 39

от заседание, проведено на 24.04.2019 г.
по точка четиринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Избор и упълномощаване на представител на Община
Варна за участие в Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване
и канализация – Варна“ ООД.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1668-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от
капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна определя
общинският съветник Добромир Йорданов Джиков за свой представител
в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация
– Варна“ ООД, ЕИК 103002253, със седалище гр. Варна и адрес на
управление: гр. Варна, ул. „Прилеп“ № 33.

1669-14. 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, чл. 7 от Наредбата за реда за упражняване на
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на
търговските дружества, Общински съвет – Варна упълномощава
общинският съветник Добромир Йорданов Джиков да участва в свиканите
Общи събрания на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, да
участва в разискванията по точките от предварително обявения дневен
ред и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община
Варна.
1669-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна

задължава общинският съветник Добромир Йорданов Джиков в 7-дневен
срок след участието си в проведено Общо събрание на „Водоснабдяване и
канализация-Варна“ ООД, да внася в Общински съвет – Варна писмен
доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 39

от заседание, проведено на 24.04.2019 г.
по точка петнадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна в
Общо събрание на „Асоциация по В и К”, в област с административен
център Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1670-15. 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 с №
РД19003061ВН/15.02.2019 г. от Областния управител на област с
административен център Варна и във връзка с проведено на 12 март 2019 г.
от 11:00 часа извънредно Общо събрание на Асоциация по В и К в област
с административен център – Варна, Общински съвет – Варна
упълномощава общинският съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев, с
правомощия да упълномощи Председателя на Асоциацията да подпише
допълнително Споразумение № 1 към Договор за стопанисване,
поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от с
оператора, от предварително обявения дневен ред на събранието.
1670-15-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
решава представителят на Община Варна, общинският съветник Пейчо
Иванов Бюлбюлев, да внесе в Общински съвет – Варна доклад за взетите
решения на Общото събрание, ведно с протокол от същото, за сведение.

1671-15. 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, чл. 7 от Наредбата за реда за упражняване на
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на
търговските дружества и във връзка със свое Решение № 2810(2)02.12.2015 г. за определяне на представител в Асоциация по В и К в
област с административен център – Варна за мандат 2015-2019 г.,
Общински съвет – Варна упълномощава при невъзможност на кмета на
община Варна да присъства, общинският съветник Пейчо Иванов
Бюлбюлев да участва в свиканите Общи събрания на Асоциация по В и К
в област с административен център – Варна, да участва в разискванията
по точките от предварително обявения дневен ред и да гласува с оглед
най-добрата защита интересите на Община Варна.
1671-15-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
задължава общинският съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев в 7-дневен срок
след участието си в проведено Общо събрание на Асоциация по В и К в
област с административен център – Варна, да внесе в Общински съвет –
Варна писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 39

от заседание, проведено на 24.04.2019 г.
по точка шестнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна
да участва в Общо събрание на акционерите на „Спортен комплекс
Варна“ АД, насрочено на 29.05.2019 г.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1672-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за
упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от
капитала на търговските дружества, във връзка с Покана рег. №
ОС19000209ВН/28.03.2019 г. от Изпълнителния директор на „СПОРТЕН
КОМПЛЕКС ВАРНА“ АД, Общински съвет – Варна упълномощава
представителя на Община Варна – общинския съветник Димитър
Анастасов Карбов, да участва в Общото събрание на акционерите на
„СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА“ АД, което ще се проведе на 29 май
2019 г. от 10.00 часа, а при липса на кворум на 12 юни 2019 г. от 10.00
часа в гр. Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 31, ет.3, и да гласува по посочените
в предварително обявения дневен ред точки, като има следните
правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Отчет на СД за дейността на
дружеството през изтеклата 2018 г. /проект за решение: ОС приема отчета
на СД/“ - 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: „Приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2018 г. /проект за решение: ОС приема
годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г./“ - 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: „Приемане на решение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2018 г. /проект за решение:
ОС приема решение за разпределяне печалба на дружеството за 2018 г./“ Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност
на членовете на СД за дейността им през 2018 г. /проект за решение: ОС
освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018
г./.“ - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед
най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на одитор на
дружеството за 2019 г./“ - Да участва в разискванията по тази точка и
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
1672-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
решава след участието си в Общото събрание на акционерите на „Спортен
комплекс Варна“ АД, представителят на община Варна общинският
съветник Димитър Анастасов Карбов, на следващото заседание на
Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на
Общото събрание, за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 39

от заседание, проведено на 24.04.2019 г.
по точка седемнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на управителни,
контролни органи и представители на община Варна в общото събрание на
търговските дружества, собственост на община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна няма решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 39

от заседание, проведено на 24.04.2019 г.
по точка осемнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински
съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов– Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1673-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 2, от „Правилник
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински
съвет – Варна решава общинският съветник Любомир Баев Роев да бъде
член на ПК „Собственост и стопанство“, ПК “Архитектура, строителство,
устройство, организация и развитие на територията на общината и
населените места” и ПК “Благоустройство и комунални дейности”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 39

от заседание, проведено на 24.04.2019 г.
по точка деветнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Дискусия с гражданите.
Докл.: Тодор Балабанов– Председател на ОбС

Общински съвет – Варна няма решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

