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ПРОТОКОЛ 

 

№ 4 

 

Днес 08.07.2020 г. от 15.00 ч. се проведе заседание на ПК 

„Собственост и стопанство“. 

 

На заседанието присъстваха: 

Юлияна Боева – председател на комисията 

Ахмед Ахмед 

Бранимир Балачев 

 Велин Стоянов 

 Димитър Чутурков 

Иван Иванов 

Красен Иванов 

Людмила Колева-Маринова 

Марица Гърдева 

Мария Ангелова-Дойчева 

Милена Димова 

Румен Иванов 

Светлан Златев 

Станислав Иванов 

Стефан Станев 

Христо Атанасов 

 

Отсъстваха: Мартин Андонов, Николай Костадинов 

 

Присъстваха още: Петко Бойновски – директор Дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ при Община Варна, адв. 

Росица Николова – адвокат довереник към Общински съвет – Варна. 

 

Юлияна БОЕВА 

Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум и откривам днешното 

заседание на ПК „Собственост и стопанство“. По така предложения дневен 

ред има ли мнения и съображения? Няма. 

 

Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ предложи 

заседанието да протече при следният 
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ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ024649ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2020 г.“ и одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 

район „Младост“, ул. „Лира“ № 7, ПИ 10135.3515.187.  

2. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ105098ВН-027ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка 

във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Мария Бацарова“ № 18, 

ПИ 10135.2575.1203.  
3. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ100678ВН-021ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка 

във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Светослав Минков“ № 12, ПИ 10135.4504.180.  

4. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ074346ВН-015ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка 

във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Македония“ № 158, ПИ 10135.1502.180.  

5. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ064989ВН-025ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка 

във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Самарско знаме“ № 28, ПИ 10135.3517.339.  

6. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ019962ВН-029ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка 

във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Професор Иван Шишманов“ № 7, ПИ 

10135.5506.291.  
7. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ044121ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка 

във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Паспалев“ № 8, ПИ 10135.2555.169.  

8. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ084471ВН-013ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка 

във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 43-45, ПИ 

10135.1505.185.  
9. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ102071ВН-021ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка 

във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Борис Киряков“ № 29, ПИ 10135.5504.492.  
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10. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ074959ВН-024ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка 

във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 159, ПИ 

10135.5505.265.  

11. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ011561ВН-017ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка 

във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Подп. Калитин“ № 3, ПИ 10135.2554.324.  

12. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№ АУ004977ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, местност „Ракитника“ , 

ПИ 10135.5426.2324. 

13. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№ АУ063655ВН-012ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в община Варна, с. Тополи, ул. „Райко Панчелиев“ № 1А,  

ПИ 72709.501.173. 

14. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№ АУ032914ВН-015ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, Южна промишлена зона,  ПИ 

10135.5501.253. 

15. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№ АУ010289ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2020 г.“, одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 

прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, к.к. 

„Чайка,  ПИ 10135.2573.374. 

16. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№ АУ049735ВН-005ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Керч“  №10,  ПИ 10135.5502.225. 

17. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№ АУ044962ВН-027ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец Юг“,  ПИ 10135.5418.4299. 

18. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№ АУ049164ВН-009ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, ПИ 

10135.4027.51. 
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19. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№ АУ070674ВН-006ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец Юг“, ПИ 10135.5403.5234. 

20. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№ АУ110373ВН-009ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, „Вилна зона“, ПИ 10135.2564.1819. 

21. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№ АУ075126ВН-012ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Елин Пелин“ № 48, ПИ 10135.3515.297. 

22. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№ АУ068576ВН-009ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, жк „Изгрев“, ПИ 10135.2551.2147. 

23. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№ АУ113572ВН-007ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, со „Траката“, ПИ 10135.2520.7300. 

24. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№ АУ050432ВН-010ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.1510. 

25. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№ РД20012474ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 

г.“, 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“, ПИ 

10135.5403.9607 и ПИ 10135.5403.4191. 

26. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№ РД20012484ВН/03.07.2020 г., относно 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 „Прибой“, ПИ 10135.5549.9505 и ПИ 10135.5549.1955. 

27. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№ РД20012482ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 

г.“, 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, кв. „Изгрев“, ПИ 

10135.2551.177. 
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28. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№ РД20012479ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 

г.“, 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“, ПИ 

10135.5020.36 и ПИ 10135.5403.9581. 

29. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№ РД20012468ВН/03.07.2020 г., относно 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 „Ален мак.  

30. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№ АУ080518ВН-004ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2020 г.“, одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване право 

на пристрояване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Отец Паисий“, 

ПИ 10135.1502.13.  

31. Разни. 

  

Резултати от гласуването: за -11; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Точка 1. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № АУ024649ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2020 г.“ и одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 

район „Младост“, ул. „Лира“ № 7, ПИ 10135.3515.187.  

Предлагам следния проект за решение: 

1.0. 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. № АУ024649ВН_011ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна, 

допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост през 2020 година”, приета с Решение №87-

2(4)/11.02.2020 г. на Общински съвет, както следва: Към Раздел X 

„Недвижими имоти – частна общинска собственост, за които в Община 

Варна ще се проведе процедура по продажба на земя, на собственика на 

законно построената върху нея сграда по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за 

https://varna.obshtini.bg/doc/11607/0/#p41243362
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общинската собственост и НРПУРОИ – без търг или конкурс”, съгласно 

Закона за общинската собственост се добавя следния текст: 

№ Административен адрес АОС № 

1 град Варна, район „Младост“, ул. „Лира“ №7,              

ПИ 10135.3515.187, с площ 174 кв.м 

5468/2008 г. 

1.1. 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 и по предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № АУ024649ВН_011ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 

одобрява пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран експерт 

оценител на имоти, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 

оценители във връзка с реализиране на сделка на основание чл. 35, ал. 3, от 

Закона за общинската собственост, върху недвижим имот – частна 

общинска собственост, чрез изкупуване частта на Община Варна от 

недвижим имот, находящ се в община Варна, град Варна, район 

„Младост“, ул. „Лира“ №7, при граници на имота: ПИ 10135.3515.161, ПИ 

10135.3515.190, ПИ 10135.3515.189, ПИ 10135.3515.188 и ПИ 

10135.3515.186, в размер на 32 415,00 (тридесет и две хиляди 

четиристотин и петнадесет) лева, без включен ДДС, за 174 (сто 

седемдесет и четири) кв.м идеални части от поземлен имот 

10135.3515.187 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 

петнадесет.сто осемдесет и седем) и решава да бъде извършена продажба 

на имота на собствениците на законно построена върху него сграда 

Симеон Ганчев Тодоров и Дора Недялкова Тодорова. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3, от Закона за 

общинската собственост чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № АУ024649ВН_011ВН/03.07.2020 г., във 

връзка с реализиране на разпоредителна сделка, а именно продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 174 (сто 

седемдесет и четири) кв.м. идеални части от поземлен имот 10135.3515.187 

(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.сто 

осемдесет и седем), с административен адрес община Варна, град Варна, 

район „Младост“, ул. „Лира“ № 7, при граници на имота: ПИ 

10135.3515.161, ПИ 10135.3515.190, ПИ 10135.3515.189, ПИ 

10135.3515.188 и ПИ 10135.3515.186 на собствениците на законно 

построена в имота сграда както следва: 

- За Симеон Ганчев Тодоров – 130,50 кв. м. идеални части от ПИ 

10135.3515.187, целият с площ 174 кв. м. на пазарна цена 24311.25 

(двадесет и четири хиляди триста и единадесет лева и двадесет и пет ст.) 

лева без включен ДДС; 

https://varna.obshtini.bg/doc/1763799/0/
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- За Дора Недялкова Тодорова – 43.50 кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.187, целият с площ от 174 кв. м. на пазарна цена 8103.75 (осем 

хиляди сто и три лева и седемдесет и пет стотинки), без включен ДДС. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска собственост 

№ 5468/30.12.2008 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Точка 2. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № АУ105098ВН-027ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Мария 

Бацарова“ № 18, ПИ 10135.2575.1203.  

Предлагам следния проект за решение: 

2.0. 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 и по предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № АУ105098ВН_027ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 

одобрява пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран експерт 

оценител на имоти, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 

оценители във връзка с реализиране на сделка на основание чл. 35, ал. 3, от 

Закона за общинската собственост, върху недвижим имот – частна 

общинска собственост, чрез изкупуване частта на Община Варна от 

недвижим имот, находящ се в община Варна, град Варна, район 

„Приморски“, ул. „Мария Бацарова“ № 18, при граници на имота: ПИ 

10135.2575.1204, ПИ 10135.2575.1212, ПИ 10135.2575.1213, ПИ 

10135.2575.1201 и ПИ 10135.2575.1202, в размер на 19 750 (деветнадесет 

хиляди седемстотин и петдесет) лева, без включен ДДС за 297 (двеста 

деветдесет и седем) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 

10135.2575.1203 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

седемдесет и пет.хиляда двеста  и три) и решава да бъде извършена 

продажба на имота на собствениците на законно построена върху него 
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сграда Радка Георгиева Карабельова, Павлинка Йорданова Димитрова и 

Нели Йорданова Николова. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3, от Закона за 

общинската собственост, чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № АУ105098ВН_027ВН/03.07.2020 г. във 

връзка с реализиране на разпоредителна сделка, а именно продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 297 

(двеста деветдесет и седем) кв.м идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 10135.2575.1203 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 

хиляди петстотин седемдесет и пет.хиляда двеста  и три), целият с площ от 

594 кв.м, с административен адрес град Варна, район „Приморски“, ул. 

„Мария Бацарова“ № 18, при граници на имота: ПИ 10135.2575.1204, ПИ 

10135.2575.1212, ПИ 10135.2575.1213, ПИ 10135.2575.1201 и ПИ 

10135.2575.1202 на собствениците, на законно построена в имота сграда 

както следва: 

- За Радка Георгиева Карабельова – 198 кв.м идеални части от ПИ 

10135.2575.1203 на пазарна цена 13 166,66 (тринадесет хиляди сто 

шестдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки), без включен ДДС; 

- За Павлинка Йорданова Димитрова – 49,50 кв.м идеални части от 

ПИ 10135.2575.1203 на пазарна цена 3 291,67 (три хиляди двеста 

деветдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки), без включен ДДС; 

- За Нели Йорданова Николова – 49,50 кв.м идеални части от ПИ 

10135.2575.1203 на пазарна цена 3 291,67 (три хиляди двеста деветдесет и 

един лева и шестдесет и седем стотинки) лева, без включен ДДС. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска собственост 

№ 10373/13.03.2020 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

Колеги, мнения и съображения? Христо Атанасов. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, в становището на 

Дирекция ПНО, зачитам – считам, че няма пречки да бъде извършена 

въпросната продажба на определена идеална част от имота предмет на Акт 

за общинска собственост, но те следва да са пропорционални на частта от 

сградата собственост на заявителите в общинския поземлен имот и 

същевременно да не накърняват правото на останалите собственици на 

сградата. В повечето от становищата на ПНО има подобно допълнение и 

искам да разбера това съобразено ли е и наистина спазени ли са по този 

начин квотите? 
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Другото, което искам да кажа е, че становищата на ПНО, някои от 

които са на повече от една година, с директор на ПНО когато е бил стария, 

мисля че тези всички становища, които са на повече от година би трябвало 

да бъдат на ново разгледани, защото може да има промяна в обстоятелства 

– може и да няма, но може и да има. И така да бъдат предлагани за 

разглеждане. Благодаря. 

 

Юлияна БОЕВА 

Г-н Бойновски. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Съобразно отстъпеното право на строеж продаваме половината от 

имота, което съответства на отстъпеното право на строеж и притежаваната 

част от сградата на лицата. Със съответните части, които имат те помежду 

си в наследяването на жилищните части. По отношение на становищата – с 

входирането на преписките и събирането на информацията, правно – 

нормативна дават становища, след това се гласуват предложенията преди 

да вървят, ако има някакви разминавания с това, което са виждали и правят 

проверки. Повечето от предложенията са придружени с удостоверение от 

Агенция по вписванията, евентуално ако има някакви проблеми. Повечето 

са с един описан Акт за общинска собственост по отношение на земята или 

Акт за държавна по съответния акт за общинска собственост. Така че, ако 

колегите от правно – нормативна са имали някакви съображения по 

отношение становището, което са дали смятам, че щяха да представят 

информация и съответно ние да задържим предложението. 

 

Юлияна БОЕВА 

Благодаря, г-н Бойновски. От самата преписка е видно, че всеки 

получава различна част идеални части от поземления имот, в съответствие 

с квотата си в съсобствеността.  

Колеги, други мнения и съображения? Няма.  

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА 
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Юлияна БОЕВА 

Точка 3. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № АУ100678ВН-021ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Светослав Минков“ № 12, ПИ 

10135.4504.180.  
Предлагам следния проект за решение: 

3.0. 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 и по предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № АУ100678ВН_021ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 

одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на недвижими 

имоти, с която е определена пазарна стойност на поземлен имот 

10135.4504.180 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и 

четири.сто и осемдесет), с площ от 447 (четиристотин четиридесет и седем) 

кв.м в размер на 30 000 (тридесет хиляди лева), без включен ДДС при цена 

за 1 кв.м – 67,11 (шестдесет и седем лева и единадесет стотинки). 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост, чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с 

реализиране на разпоредителна сделка, а именно продажба на недвижим 

имот – частна общинска собственост, представляващ  поземлен имот с 

идентификатор 10135.4504.180 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 

хиляди петстотин и четири.сто и осемдесет), с площ от 447 (четиристотин 

четиридесет и седем) кв.м, с административен адрес гр. Варна, ул. 

„Светослав Минков“ №12, при граници на имота: ПИ:10135.4504.740, 

ПИ:10135.4504.257, ПИ:10135.4504.191, ПИ:10135.4504.181, 

ПИ:10135.4504.179 на собственика на законно построена в имота сграда, а 

именно Агюл Али Ахмед.  

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 

собственост №10091/09.05.2019 г. 

Общински съвет – Варна  възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.       

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
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ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

 

Юлияна БОЕВА 

Точка 4. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № АУ074346ВН-015ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Македония“ № 158, ПИ 

10135.1502.180.  
Предлагам следния проект за решение: 

4. 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. № АУ074346ВН_015ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна, в изпълнение на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с общинска собственост през 2020 г.“, одобрява пазарна 

оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Македония” № 158, 

представляващ 69,66 (шестдесет и девет цяло и шестдетсет и шест 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) 

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 

18 350,00 (осемнадесет хиляди триста и петдесет) лева, без включен ДДС 

на Джемал Ибрямов Насуфов. 

За имота е съставен е Акт за частна общинска собственост № 

6349/18.03.2011 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. 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна Боева 
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Точка 5. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № АУ064989ВН-025ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Самарско знаме“ № 28, ПИ 

10135.3517.339.  

Предлагам следния проект за решение: 

5. 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. № АУ064989ВН_025ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна в изпълнение на „Годишната програма за управление и 

разпореждане с общинска собственост през 2020 г.“, одобрява пазарна 

оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – общинска 

собственост, находящ се в община Варна, гр.Варна, ул. „Самарско знаме“ 

№ 28, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3517.339 

(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 

седемнадесет.триста тридесет и девет), целия с площ от 134 (сто тридесет и 

четири) кв.м, при граници на имота: ПИ №10135.3517.337, ПИ 

№10135.3517.338, ПИ №10135.3517.323, ПИ №10135.3517.349 в размер на 

44 415,00 (четиридесет и четири хиляди четиристотин и петнадесет) лева, 

без включен ДДС на Хюсеин Насуф Салим и Цветанка Владимирова 

Стефанова при равни квоти. 

За ПИ 10135.3517.339, находящ е в гр. Варна, ул. „Самарско знаме“ 

№28, целия с от площ 134 кв.м. по КККР на гр.Варна е съставен Акт за 

частна общинска собственост №5557/11.02.2009 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. 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

 

 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 
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Точка 6. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № АУ019962ВН-029ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Професор Иван Шишманов“ № 

7, ПИ 10135.5506.291.  

Предлагам следния проект за решение: 

6.0. 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 и по предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № АУ019962ВН_029ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 

одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на недвижими 

имоти, с която е определена пазарна стойност на поземлен имот с 

идентификатор 10135.5506.291 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 

петстотин и шест.двеста деветдесет и едно), с площ от 260 (двеста и 

шестдесет) кв.м, находящ се в гр. Варна, ул. „Професор Иван Шишманов“ 

№7, в размер на  15 466 (петнадесет хиляди четиристотин шестдесет и 

шест) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м – 59,48 

(петдесет и девет лева и четиридесет и осем стотинки). 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост, чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с 

реализиране на разпоредителна сделка, а именно продажба на недвижим 

имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 10135.5506.291, с площ от 260 кв.м., с административен 

адрес гр. Варна, ул. „Професор Иван Шишманов“ № 7, при граници на 

имота:ПИ:10135.5506.290,ПИ:10135.5506.298,ПИ:10135.5506.297,ПИ:10135.

5506.292, ПИ:10135.5506.288 на Красимир Василев Маринов. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 

собственост №9975/10.09.2018 г. 

Общински съвет – Варна  възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.       

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

СЕДМА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 
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Точка 7. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № АУ044121ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Паспалев“ № 8, ПИ 

10135.2555.169.  

Предлагам следния проект за решение: 

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. № АУ044121ВН_011ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна в изпълнение на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с общинска собственост през 2020 г.“, одобрява пазарна 

оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – общинска 

собственост, находящ се в община Варна, гр.Варна, ул. „ Георги Паспалев“ 

№8, представляващ 104,26 (сто и четири цяло и двадесет и шест стотни) 

кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2555.169 

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

шестдесет и девет), целия с площ от 462 (четиристотин шестдесте и два) 

кв.м, при граници на имота: ПИ №10135.2555.168, ПИ №10135.2555.170, 

ПИ №10135.2555.172, ПИ №10135.2555.171, ПИ №10135.2555.158, ПИ 

№10135.2555.167 в размер на 12 400 (дванадесет хиляди и четиристотин) 

лева, без включен ДДС на Тайфун Неджеб Талиб. 

За идеалните части от ПИ №10135.2555.169, находящ се в гр. Варна, 

ул. „Георги Паспалев“ № 8, целия с площ от 462 кв.м е съставен Акт за 

частна общинска собственост №6153/25.02.2011 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. 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 

 

 

 

 

ОСМА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 
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Точка 8. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № АУ084471ВН-013ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 43-45, ПИ 

10135.1505.185.  

Предлагам следния проект за решение: 

8. 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. № АУ084471ВН_013ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна одобрява пазарна оценка в изпълнение на „Годишната 

програма за управление и разпореждане с общински имоти през 2020 г.“, 

изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – общинска 

собственост, находящ се в гр.Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 43-45, 

представляващ 76,84 (седемедесет и шест цяло и осемдесет и четири 

стотни) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 

10135.1505.185 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 

пет.сто осемдесет и пет), целия с площ от 910 (деветстотин и десет) кв.м, 

при граници на имота: ПИ №10135.1505.178, ПИ №10135.1505.179, ПИ 

№10135.1505.187, ПИ №10135.1505.186, ПИ №10135.1505.213, ПИ 

№10135.1505.181, ПИ №10135.1505.180 в размер на 22 821,00 (двадесет и 

две хиляди осемстотин двадесет и един) лева, без включен ДДС, от които 

полагащи се: 

- 34,70 кв.м за Самостоятелен обект в сграда №10135.1505.185.2.1 на 

стойност 10 306,00 (десет хиляди триста и шест) лева, 

- 42,14 кв.м за Самостоятелен обект в сграда №10135.1505.185.2.2 на 

стойност 12 515,00 (дванадесет хиляди петстотин и петнадесет) лева. на 

Галина Радева Кирова и Стоян Колев Киров /в СИО/ при равни квоти. 

За 299,22 кв.м идеални части от ПИ №10135.1505.185, целия с площ 

от 910 кв.м по КК и КР, находящ се в гр.Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 

43-45 е съставен Акт за частна общинска собственост №10064/22.02.2019 

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. 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
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ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Точка 9. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № АУ102071ВН-021ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Борис Киряков“ № 29, ПИ 

10135.5504.492.  
Предлагам следния проект за решение: 

9.0. 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. № АУ102071ВН_021ВН/03.07.2020 г.,  Общински съвет – Варна 

допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост през 2019 г.“, както следва: Към Раздел Х. 

Недвижими имоти – частна общинска собственост, за които община Варна 

ще проведе процедура по продажба на земя на собственика на законно 

построена върху нея сграда по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС и НРПУРОИ без 

търг или конкурс, се добавя следния текст: 

№ Данни за имота АОС № 

1 Гр. Варна, ул. „Борис Киряков“ №29 

291 кв.м. ид.части от ПИ №10135.5504.492 целия с 

площ 582 кв.м. 

10115/2019 г. 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 

35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета 

на Община Варна с рег. № АУ102071ВН_021ВН/03.07.2020 г.,  Общински 

съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба 

на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Борис Киряков“ № 29, представляващ 291 (двеста деветдесет и един) кв.м 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5504.492 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и четири.четиристотин 

деветдесет и две), целия с площ от 582 (петстотин осемдесет и два) кв.м, 

при граници на имота: ПИ №10135.5504.491, ПИ №10135.5504.486, ПИ 

№10135.5504.493, ПИ №10135.5504.494, ПИ №10135.5504.496 в размер на 

17 800 (седемнадесет хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС на 

Милен Николов Малчев. 

За ПИ №10135.5504.492 /идентичен с УПИ №VI, кв. 148 по плана на 

28 м.р./, находящ се в гр. Варна, ул. „Борис Киряков“ № 29 с площ от 582 

кв.м е съставен Акт за частна общинска собственост № 10115/09.05.2019 г., 

вписан в Служба по вписвания – Варна по надлежния ред.   
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Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Точка 10. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № АУ074959ВН-024ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 

159, ПИ 10135.5505.265.  

Предлагам следния проект за решение: 

10. 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. № АУ074959ВН_024ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна, в изпълнение на „Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобрява 

пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий“ № 159, представляващ 97 (деветдесет и седем) кв.м идеални 

части от поземлен имот с идентификатор 10135.5505.265 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста шестдесет и пет) целия с 

площ от 388 (триста осемдесет и осем) кв.м, при граници на имота: ПИ 

№10135.5505.266, ПИ №10135.5505.271, ПИ №10135.5505.248, ПИ 

№10135.5505.264, ПИ №10135.5505.283 в размер на 7 730 (седем хиляди 

седемстотин и тридесет) лева, без включен ДДС на Стоян Иванов Анков. 

За ПИ №10135.5505.265, находящ се в гр. Варна, ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий“ № 159 с площ от 388 кв.м е съставен Акт за частна общинска 

собственост № 5701/26.05.2009 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. 

Колеги, мнения и съображения? Г-жа Ангелова. 
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Мария АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА 

Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, тук има една искова 

молба от 24.06.2011 г. и имота е процесен, поне така е по удостоверението 

за тежести. То вярно че е малко старичко, от 12.2019 г., между Областна 

администрация и Община Варна. Можете ли да ми кажете? … Искова 

молба в удостоверението за тежести за този имот. … 10135.5505.265 нали 

това е имота. … Искате ли да Ви го покажа на таблета – по-лесно ще стане. 

 

Юлияна БОЕВА 

Ответник е областна администрация. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

2011 г. Областна администрация искаха да си припознаят имота като 

държавна собственост. Само че той покрива изискванията на параграф 42 

от Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост 

и прекратиха производството, тъй като имота е със 100 % сигурност 

общинска собственост, тъй като е предвиден за жилищно строителство и 

задоволяване на обществени мероприятия. Попада в такава зона по 

действащ план за 28-ми микро район. 

 

Мария АНГЕЛОВА 

Благодаря. 

 

Юлияна БОЕВА 

 Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 6, 

предложението се приема. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Точка. 11. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна 

с рег. № АУ011561ВН-017ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Подп. Калитин“ № 3, ПИ 

10135.2554.324.  
Предлагам следния проект за решение: 
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11. 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. № АУ011561ВН_017ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна, в изпълнение на „Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“, одобрява 

пазарна оценка, изготвена по заявление за прекратяване на съсобственост, 

чрез изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, 

представляваща - 11 (единадесет) кв.м. общинска собственост от поземлен 

имот с идентификатор  10135.2554.324 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.триста двадесет и четири) 

целия с от площ 303 (триста и три) кв.м, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Подполковник Калитин“ № 3, при граници на имота: ПИ 

№10135.2554.429, ПИ №10135.2554.585, ПИ №10135.2554.317, ПИ 

№10135.2554.316, ПИ №10135.2554.594 в размер на 3 700,00 (три хиляди и 

седемстотин) лева, без включен ДДС. 

11.  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, по реда на чл. 27 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ011561ВН_017ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши да 

прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна и 

„Розалица 40“ ЕООД, ЕИК:148091789, със седалище и адрес на 

управление: гр. Варна, ул. „Панайот Волов“ № 8, ет. 3, представлявано от 

управителя Георги Панчев Георгиев и Христо Златев Златев, чрез 

продажба на земя с площ 11 (единадесет) кв.м общинска собственост, от 

поземлен имот с идентификатор 10135.2554.324 (десет хиляди сто тридесет 

и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.триста двадесет и четири), 

находящ се в гр. Варна, ул. „Подп.Калитин“ № 3,  по одобрената в по-горе 

пазарна оценка при следните квоти: 

- За „Розалица 40“ ЕООД, ЕИК:148091789 – 4 кв.м идеални части на 

стойност 1 345,50 лв, без включен ДДС. 

- За Христо Златев Златев – 7 кв.м на стойност 2 354,50 лв, без 

включен ДДС. 

За 11 кв.м идеални части от имота има съставен Акт за частна 

общинска собственост № 10283/22.10.2019 г., вписан в Служба по 

вписвания – Варна с вх.рег. №28116/24.10.2019 г., акт № 44, том LXХVІІ, 

дело №17033. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

Колеги, мнения и съображения? Мария Ангелова. 
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Мария АНГЕЛОВА 

Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, В становището на 

ПНО изрично упоменато, в тази връзка искаме да наблегнем на факта, че 

видно от правното основание посочено в акта, акта на чл. 2, ал. 1, т. 2 от 

Закона за общинската собственост не могат да се изведат изводи за 

наличието на такова, както и доказателства за осъществяването му. Т.е. не 

се удостоверява, че Община Варна е собственик във въпросния имот, 

който евентуално в бъдеще би било предмет на успешно оспорване. 

 

Юлияна БОЕВА 

От извадката се вижда, че въпросните идеални части се предават по 

регулация. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Значи собствениците, които са продали на фирмата имат документ за 

собственост за 11 кв. по-малко от замерването, което излиза по 

регулационния план. Част от имота, който в момента е ул. „Калитин“ и 

част от имота се предава към техния имот. Затова влизаме в съсобственост. 

По смисъла на закона имотите, за които, частниците не могат да докажат 

правата си, в територии определени за жилищно строителство и 

обществени мероприятия са общинска собственост. И за това основанието, 

на което е съставен акта е чл. 2, ал. 1, т. 2 – по закон е общинска 

собственост, който акт за общинска собственост също е разписан от 

колегите от правно – нормативна, вписан е в Службата по вписванията, 

обявен е по надлежния ред на всички заинтересовани лица, както и 

предложението на база това становище на правно – нормативна също е 

съгласувано от дирекцията правно – нормативно. Още нещо. Попадат в 

урбанизирана територия в градската среда. По смисъла на закона за 

общинската собственост и Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане се доказваме като собственици. …  

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, други мнения и съображения? Няма.  

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 
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Юлияна БОЕВА  

Точка. 12. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  

с рег. № АУ004977ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, местност „Ракитника“, 

ПИ 10135.5426.2324. 
Предлагам следния проект за решение: 

12. 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 и по предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № АУ004977ВН_011ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 

одобрява пазарна оценка, изготвена от независим лицензиран експерт 

оценител, 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 64 (шестдесет и четири) кв. м идеални 

части от поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2324 (десет хиляди 

сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин двадесет и шест.две хиляди 

триста двадесет и четири), целият с площ от 819 кв. м, находящ се в гр. 

Варна, кв. „Аспарухово”, местност „Ракитника I“, която е в размер на 3 000 

(три хиляди) лева, без включен ДДС.  

12. 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 и чл. 28 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществона 

Общински съвет – Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № АУ004977ВН_011ВН/03.07.2020 г., и в изпълнение на „Годишната 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2020 г.”, Общински съвет – Варна реши да се прекрати 

съсобствеността между Община Варна от една страна, и от друга страна 

съсобственика Валентин Димитров Полименов, чрез продажба на имот – 

частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район 

„Аспарухово“, местност „Ракитника I“, представляващ земя с площ от 64 

(шестдесет и четири) кв. м идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 10135.5426.2324 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 

хиляди четиристотин двадесет и шест.две хиляди триста двадесет и 

четири), целият с площ от 819 (осемстотин и деветнадесет) кв. м, при 

граници на имота: ПИ 10135.5426.126, ПИ 10135.5426.123, ПИ 

10135.5426.2323,  ПИ 10135.5426.9507 ,  ПИ 10135.5426.3182 и ПИ 

10135.5426.127. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост № 10065/22.02.2019 г. 
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Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – 

за сумата от 3 000 (три хиляди) лева, без включен ДДС, на съсобственика 

Валентин Димитров Полименов. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения. Г-жа Мария Ангелова, заповядайте. 

 

Мария АНГЕЛОВА–ДОЙЧЕВА 

Същите ми са съображения от предходния път. Тук основанието за 

съставяне на акта е чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за общинската собственост. 

Правно – нормативно обслужване отново е посочило, че общината няма 

как да се легитимира като собственик и остава евентуален риск за в 

бъдеще от иск. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

„Ракитника“ има влязъл в сила план на образуваните имоти от 2004 

г. Нямаме право да съставяме актове за общинска собственост за остатъчна 

собственост по смисъла на чл. 25, ал. 1 от ЗСЗПЗ, докато не минат пет 

години от влизане в сила на плана. Съответният собственик съобразно 

документите, които е представил при разглеждането на плана е попълнил в 

такава част от имота, която му остава разлика до останалата. Не се е 

възползвал от правото си по Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи параграф 4 – да изкупи останалата част в срока до пет 

години след влизане в сила на плана. След което тези квадрати остават 

общинска собственост. Де факто ние ги придобиваме по давност след 

изтичане на този срок, който е пет годишния. И с тази мярка за 

собственост имаме основание да извършим разпоредителна сделка 

съгласно Правилника за вписванията и Закона за общинската собственост. 

 

Юлияна БОЕВА 

Да, благодаря. Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 6, 

предложението се приема. 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
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Юлияна БОЕВА 

Точка. 13. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  

с рег. № АУ063655ВН-012ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в община Варна, с. Тополи, ул. „Райко Панчелиев“ № 1А,  

ПИ 72709.501.173. 
Предлагам следния проект за решение: 

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

самоуправление и местната администрацияи 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. № АУ063655ВН_012ВН/03.07.2020 г., Общински съвет - Варна 

одобрява пазарната оценка на 869 (осемстотин шестдесет и девет) кв.м 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 72709.501.173 

(седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и едно.сто 

седемдесет и три), целия с площ от 1254 (хиляда двеста петдесет и 

четири) кв. м, находящ се в с. Тополи, ул. „Райко Панчелиев“ № 1А в 

размер на 30 700 (тридесет хиляди и седемстотин) лева, без включен 

ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м – 35,33 (тридесет и пет лева и 

тридесет и три стотинки). 

13. 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 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № АУ063655ВН_012ВН/03.07.2020 г.,  

Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община 

Варна, от една страна и от друга страна Еленка Петрова Ставрева чрез 

продажба на 579,33 (петстотин седемдесет и девет цяло и тридесет и три 

стотни) кв.м идеални части от имот – частна общинска собственост, 

представляващ 869 (осемстотин шестдесет и девет) кв.м идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 72709.501.173 (седемдесет и две хиляди 

седемстотин и девет.петстотин и едно.сто седемдесет и три), целия с площ 

от 1254 (хиляда двеста петдесет и четири) кв. м., находящ се в с. Тополи, ул. 

„Райко Панчелиев“ №1А, ПИ:72709.501.985, ПИ:72709.501.174, 

ПИ:72709.501.980, ПИ:72709.501.177, ПИ:72709.501.746, ПИ:72709.501.747, 

ПИ:72709.501.172, на Еленка Петрова Ставрева за сумата от 20 466,55 

(двадесет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и петдесет и пет 

стотинки), без включен ДДС.  

Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост 

№10262/22.10.2019 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 



24 
 

 

Колеги, мнения и съображения? Заповядайте, г-н Балачев! 

  

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Разпореждането с общинска собственост и разпореждането със 

собственост е много важен акт. Когато ни се поднасят от дирекция 

„Собственост и стопанство“ такива проекти за решение ние разчитаме, че 

самата дирекция е подходила изключително отговорно, както по 

отношение на изготвяне на оценките, така и по отношение на анализа, 

който са направили във връзка с това дали този имот би следвало да бъде 

продаден или би следвало да бъдат предприети някакви други действия. 

Например застрояване, което би увеличило нашата общинска собственост 

примерно четири или пет пъти между продажната цена и това, което би 

могло да се построи и да се придобие в индивидуална собственост. 

Отделно от това, както ми подсказва колегата, защото ние сме колеги 

адвокати и тука и колежката най-вероятно ще се изкаже в тоя дух – когато 

един имот е реално поделяем  задължително съда или страните могат да 

преминат на получаване на реална част. Това е основен принцип в делбата. 

И понеже тука имаше един – два случая, в които не беше много ясно, поне 

на мен, дали действително – въпреки, че аз вярвам на Петко, той е много 

дългогодишен служител на тази служба и дълбоко се надявам, че така е 

извършил качествен анализ на това, което ни предлага. Там например 

имаше 102 кв. от 388, което представлява 1/3, би могло да бъде 

самостоятелен парцел, би могло да се застроява и т.н. Вярно е, че тази 

година е изключително тежка за финансовото състояние на общината. 

Вярно е, че голяма част от тези имоти са част от приватизационната 

програма и ние сме я включили в бюджета и тя трябва да бъде 

осъществена, за да може бюджета да не остане висящ. Най-вероятно ще се 

наложи, с оглед на програмата, която изпълняваме и т.н., да включим и 

други имоти. За да не се получава разнобой, за да не става да има някакви 

съмнения, че зад тази дейност, която ние извършваме по приватизация или 

по освобождаване от съсобственост и т.н., има някакви проблеми – добре е 

и ние разчитаме, че материалите, които ни се подават действително ще 

бъдат съобразени с различните текстове. Било на ЗУТ, било на Закона за 

собствеността и т.н. И че няма да бъдем по една или друга причина, защото 

съгласете се колеги, че вчера и днеска бяха – Юли, ако не се лъжа, бяха 70 

или колко обекта. Няма как човек, който ми каже, че може да се задълбочи 

толкова дълбоко в него. Молбата ми е – нека да получаваме действително 

проекти за решения, които тези проблеми са предварително изчистени, да 

не дават съмнения относно това, че едва ли не стои нещо различно от него. 

И че то се прави в интерес на града и на общината. Затова разчитаме на 

добросъвестността от една страна на дирекция „Собственост и стопанство“ 

и от друга страна вече, и на самата добросъвестност на нас. Защото в края 
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на краищата решението става, т.е. разпореждането става с наше решение и 

отговорността след това е наша. 

 

Юлияна БОЕВА 

Благодаря. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

В Закона за общинската собственост няма прехвърляне на 

императивната разпоредба, която съществува в Закона за държавната 

собственост. Преди прекратяване на съсобственост задължително да се 

обследва възможността за поделяемост на имотите и дали се получават 

такива. В случая от страна на поверената ми дирекция е направен анализ от 

гледна точка на ситуиране на сградата – дали тази част, която е останала 

общинска собственост може да придобие някакъв нормален вид. Ние няма 

как да влезем под сградата. По-скоро ще бъдем в задната част на имота с 

някакъв проход. ... Направили сме съответното проучване и изследване с 

колегите от Архитектурата, и Районната териториална служба за 

устройство на територията, през Правна дирекция сме взели съответното 

становище и затова предлагаме на вашето внимание да прекратим 

съсобственост само по отношение на единия от двамата заявители, тъй 

като останалият не потвърди желанието за прекратяване на съсобственост, 

тъй като не заплати хонорара за оценителя за оценка.  

 

Мария АНГЕЛОВА–ДОЙЧЕВА 

Госпожо Председател, колеги, подкрепям изцяло становището на 

адв. Балачев, понеже и аз се натъкнах на няколко такива случаи, в които е 

възможна делимост на имота. Но конкретно по точката. За този имот има 

една възбрана от 2018 г., от 31.05 – вярно, че е за идеална част, но 

идеалната част тежи върху цялото така или иначе. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Заявителите нямат тежести върху имота. Изискването на Закона за 

общинската собственост и от Наредбата на Общински съвет към Закона за 

общинската собственост е заявителите при прекратяване на съсобственост, 

покупка на земя под сграда, да нямат тежести наложени върху тяхната част 

от имота. 

 

Мария АНГЕЛОВА–ДОЙЧЕВА 

Дори кредитора да се удовлетворява, този който е първи по ред, тъй 

като е идеална част – той ще вземе всичко. Разбирате ли? Няма как. Т.е. 

толкова, колкото му се дължи. Но има и идеална част от земя тука 

възбранена. 
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Петко БОЙНОВСКИ 

Идеалната част е на лицето, на което в възложена възбраната.  

 

Мария АНГЕЛОВА–ДОЙЧЕВА 

Ама тя не е делима – да кажем коя е идеалната част. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Съгласен съм. 

 

Мария АНГЕЛОВА–ДОЙЧЕВА 

Тя и за това е идеална. Т.е. тежи възбраната върху цялото.  

 

Петко БОЙНОВСКИ 

С идеалните части от земята. Идеалните части от земята са към 

обекта. Възбраната е върху обекта и изрично е упоменато, че не е само 

върху обекта, но и върху притежаваните идеални части от земята. 

 

Мария АНГЕЛОВА–ДОЙЧЕВА 

Добре. Няма значение. 

 

Юлияна БОЕВА 

Не, няма да стане проблем. Възбраните действително се извършват 

върху обекта и идеалната част от земята на съответния собственик. 

 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

 

Резултати от гласуването: за - 7; против - 1; въздържали се - 7, 

предложението не се приема. 

 

Не, няма да се гледа на сесия. Не се приема. … Някой ще оспорва ли 

гласуването? Оспорено гласуване. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 7; против - 1; въздържали се - 7, 

предложението не се приема. 

 

Г-н Иванов, оспорвате ли сега? Добре. Значи по протокол г-н Иванов 

оспорва гласуването.   
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Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за -7; против - 1; въздържали се - 7, 

предложението не се приема. 

 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Точка. 14. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  

с рег. № АУ032914ВН-015ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, Южна промишлена зона,  ПИ 

10135.5501.253. 

Предлагам следния проект за решение: 

14. 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. № АУ032914ВН_015ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 

недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на 886/6439 

кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор  10135.5501.253 

(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и едно.двеста 

петдесет и три),  по  Кадастралната карта и кадастралните регистри на  гр. 

Варна,  находящ се в Южна промишлена зона, гр. 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 55 700 (петдесет и пет хиляди и седемстотин) лева, без включен 

ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м – 62,87 лв. (шестдесет и два лева 

осемдесет и седем стотинки). 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. , 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, по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ032914ВН_015ВН/03.07.2020 г., и  в  изпълнение  на „Годишна 

програма на Общински съвет-Варна за управление и разпореждане с имоти 

- общинска собственост през 2020г.“, Общински съвет – Варна реши да 

прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга 

страна „БИЛО“ ЕООД, чрез продажба на имот - частна общинска 

собственост, представляващ 886 (осемстотин осемдесет и шест) кв.м 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5501.253, по 
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КККР на район „Аспарухово”, гр. Варна, находящ се в Южна промишлена 

зона, целият с площ от 6439 (шест хиляди четиристотин тридесет и девет) 

кв.м, при граници на имота:  поземлени имоти с идентификатори 

10135.5501.130, 10135.5501.254, 10135.5501.286, 10135.5501.376, 

10135.5501.403, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 

собственост № 8503/02.06.2015 г.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Заповядайте, г-жо Ангелова. 

 

Мария АНГЕЛОВА–ДОЙЧЕВА 

Госпожо Председател, колеги, тук няма представено становище на 

ПНО и още веднъж, за да не повтарям доводите, които изказа адв. Балачев 

– това са 886 кв., които са достатъчно много, за да бъде обособен отделен 

обект.  

 

Юлияна БОЕВА 

886 кв. от общо 6439 кв. Да, на лице е становището на ПНО. Ето го. 

 

Мария АНГЕЛОВА–ДОЙЧЕВА 

Няма го в прикачения файл. Може да не е сканирано. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Във връзка с постъпило заявление за прекратяване на съсобственост 

по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, за имот находящ се в гр. Варна, Южна 

промишлена зона със съответния идентификатор, за който е съставен Акт 

за общинска собственост вписан по надлежния ред в Служба по 

вписванията. ПНО – заявителят се легитимира като собственик на идеална 

част от имота, съгласно нотариален акт за покупко – продажба от 2003 г. 

Съгласно чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС продажбата на частта на общината е 

един от способите за прекратяване на съсобственост върху имоти между 

общината и физически лица. При извършването на сделката следва да се 

направят наличие за вписани молби за лични тежести и възбрани касаещи 

имота. Щом не са налице спорове за собственост за въпросния имот, 

принципно няма пречка да бъде извършено исканото прекратяване и да се 

извърши разпоредителна сделка по искания ред.Това казах – предлагам да 

се отложи за петък, за да ви представя актуална справка. 

 

Юлияна БОЕВА 
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Добре, г-н Бойновски предложи да предостави такава справка за 

тежести. Подлагам предложението за отлагане на точката за петък, на 

гласуване.  

 

Който е съгласен с така направеното предложение за отлагане на 

точката, моля да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 12; против - 2 ; въздържали се -1 , 

предложението се приема. 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Точка. 15. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  

с рег. № АУ010289ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно допълване на 

„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2020 г.“, одобряване на пазарна оценка и вземане на 

решение за прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. 

Варна, к.к. „Чайка,  ПИ 10135.2573.374. 

Предлагам следния проект за решение: 

15. 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. № АУ010289ВН_011ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 

допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост през 2020 г.“ както следва: Към точка IX „Имоти 

частна общинска собственост, предвидени за прекратяване на 

съсобственост по реда на чл. 36 от ЗОС“ се добавя гр. Варна, к.к. „Чайка“ 

ПИ:10135.2573.374, с площ 2184 кв.м., АОС №9417/2017 г. 

15. 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. № 

АУ010289ВН_011ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 

пазарните оценки, изготвени във връзка с прекратяване на съсобственост, 

чрез делба на поземлен имот с идентификатор 10135.2573.374 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и три.триста 

седемдесет и четири), от който се обособяват самостоятелен поземлен 

имот с проектен идентификатор 10135.2573.1214 с площ 2091 от кв.м на 

пазарна цена в размер на 264 100 (двеста шестдесет и четири хиляди и сто) 

лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м –126,30 (сто 

двадесет и шест лева и тридесет стотинки) и самостоятелен поземлен имот 

с проектен идентификатор 10135.2573.1213 с площ от 93 кв.м на пазарна 
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цена в размер на 6900 (шест хиляди и деветстотин) лева, без включен ДДС 

при пазарна стойност на 1 кв.м – 74,19 (седемдесет и четири лева и 

деветнадесет стотинки). 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т.1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 37б от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 

на Община Варна с рег. № АУ010289ВН_011ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна реши да извърши разпоредителна сделка – прекратяване на 

съсобственост между Община Варна, от една страна и от друга страна 

Петър Йорданов Лечев, Даниела Петрова Лечева-Шиеверска и Ян Лечев 

чрез делба на ПИ: 10135.2573.374, находящ се в гр. Варна, к.к. „Чайка“. 

Община Варна придобива в собственост поземлен имот с проектен 

идентификатор 10135.2573.1213 с площ от 93 кв.м, при граници: 

ПИ:10135.2573.186, ПИ:10135.2573.189, ПИ:10135.2573.373, 

ПИ:10135.2573.1106, ПИ:10135.2573.1214, ПИ:10135.2573.184, а Петър 

Йорданов Лечев, Даниела Петрова Лечева-Шиеверска и Ян Лечев 

придобиват собствеността върху ПИ с проектен идентификатор 

10135.2573.1214 с площ 2091 кв.м., при граници: ПИ:10135.2573.185, 

ПИ:10135.2573.189, ПИ:10135.2573.373, ПИ:10135.2573.1111, 

ПИ:10135.2573.1213, ПИ:10135.2573.184. 

За 93 кв.м идеални части от ПИ:10135.2573.374 има съставен Акт за 

частна общинска собственост №9417/23.02.2017 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 10; против -  0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Точка. 16. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  

с рег. № АУ049735ВН-005ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Керч“  №10,  ПИ 10135.5502.225. 

Предлагам следния проект за решение: 
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16. 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.№ АУ049735ВН_005ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от независим оценител 

във връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на 

Община Варна представляваща 193 (сто деветдесет и три) кв.м идеални 

част от поземлен имот с идентификатор 10135.5502.225 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.двеста двадесет и пет) по КК и 

КР на район „Аспарухово“, одобрени със заповед № РД-18-73/23.06.2008г. 

на ИД на АГКК, изменени със заповед №18-225/09.01.2015 г. на Началника 

на СГКК - Варна, целия с площ от 353 (триста петдесет и три) кв.м, 

съгласно Акт за общинска собственост №8502/02.06.2015 г., вписан в 

Служба по вписванията – гр. Варна вх. регистър 12932/09.06.2015 г., Акт 

№ 114, том XXXIII, дело 6945, при граници на имота: ПИ 10135.5502.231 

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

тридесет и едно), ПИ 10135.5502.226 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 

хиляди петстотин и две.двеста двадесет и шест), ПИ 10135.5502.224 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.двеста двадесет и 

четири), ПИ 10135.5502.214 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 

петстотин и две.двеста и четиринадесет), с административен адрес, гр. 

Варна, ул. „Керч“ №10, в размер на 47 338 (четиридесет и седем хиляди 

триста тридесет и осем) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 

кв.м , възлизаща на 245,27(двеста четиридесет и пет лева и двадесет и 

седем стотинки), без включен ДДС. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 27, т.2 и 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.№ 

АУ049735ВН_005ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши да 

прекрати съсобствеността между Община Варна от една страна, и от друга 

страна Иванка Василева Калудова, Кръстина Василева Янева и Димо 

Василев Василев, чрез продажба на имот - частна общинска собственост, с 

административен адрес гр. Варна, ул. „Керч“ №10, представляващ 193 (сто 

деветдесет и три) кв.м идеални част от поземлен имот с идентификатор 

10135.5502.225 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 

две.двеста двадесет и пет) по КК и КР на район „Аспарухово“, одобрени 

със заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със 

заповед №18-225/09.01.2015 г. на Началника на СГКК - Варна, целия с 

площ от 353 (триста петдесет и три) кв.м, съгласно Акт за общинска 

собственост №8502/02.06.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 

Варна вх. регистър 12932/09.06.2015 г., Акт № 114, том XXXIII, дело 6945, 
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при граници на имота: ПИ 10135.5502.231 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.пет хиляди петстотин и две.двеста тридесет и едно), ПИ 

10135.5502.226 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 

две.двеста двадесет и шест), ПИ 10135.5502.224 (десет хиляди сто тридесет 

и пет.пет хиляди петстотин и две.двеста двадесет и четири), ПИ  

10135.5502.214 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 

две.двеста и четиринадесет) на съсобствениците наследници на Иванка 

Василева Калудова: Демир Душков Калудов, Драгомир Демирев Калудов, 

Станислав Демиров Калудов, Траяна Демирева Калудова-Стоянова, 

Кръстина Василева Янева и Димо Василев Василев, при следните квоти: 

- Демир Душков Калудов – 20,11 (двадесет цяло и единадесет 

стотни)  кв.м идеални части от 193 (сто деветдесет и три) кв.м идеални 

части от ПИ 10135.5502.225 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 

петстотин и две.двеста двадесет и пет), целия с площ от 353 (триста 

петдесет и три) кв.м. на стойност 4 933,22 (четири хиляди деветстотин 

тридесет и три лева и двадесет и две стотинки) лева, без включен ДДС; 

- Драгомир Демирев Калудов – 4,02 (четири цяло и две стотни) кв.м 

идеални части от 193 (сто деветдесет и три) кв.м идеални части от ПИ 

10135.5502.225 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 

две.двеста двадесет и пет), целия с площ от 353 (триста петдесет и три) 

кв.м на стойност 986,00(деветстотин осемдесет и шест) лева, без включен 

ДДС; 

- Станислав Демиров Калудов – 4,02 (четири цяло и две стотни) кв.м 

идеални части от 193 (сто деветдесет и три) кв.м идеални части от ПИ 

10135.5502.225 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 

две.двеста двадесет и пет), целия с площ 353 (триста петдесет и три) кв.м. 

на 986,00(деветстотин осемдесет и шест) лева, без включен ДДС; 

- Траяна Демирева Калудова-Стоянова – 4,02 (четири цяло и две 

стотни)  кв.м идеални части от  193 (сто деветдесет и три) кв.м идеални 

части от ПИ 10135.5502.225 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 

петстотин и две.двеста двадесет и пет), целия с площ 353 (триста петдесет 

и три) кв.м. на стойност 986,00(деветстотин осемдесет и шест), без 

включен ДДС; 

- Кръстина Василева Янева – 128,66 (сто двадесет и осем цяло и 

шестдесет и шест стотни)  кв.м идеални части от  193 (сто деветдесет и 

три) кв.м идеални части от ПИ 10135.5502.225 (десет хиляди сто тридесет 

и пет.пет хиляди петстотин и две.двеста двадесет и пет), целия с площ 353 

(триста петдесет и три) кв.м. на стойност 31 556,44 (тридесет и една 

хиляди петстотин петдесет и шест лева и четиридесет и четири стотинки) 

лева, без включен ДДС; 

- Димо Василев Василев – 32,17 (тридесет и две цяло и седемнадесет 

стотни)  кв.м идеални части от  193 (сто деветдесет и три) кв.м идеални 

части от ПИ 10135.5502.225 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
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петстотин и две.двеста двадесет и пет), целия с площ 353 (триста петдесет 

и три) кв.м. на стойност 7 890,34 (седем хиляди осемстотин и деветдесет 

лева и тридесет и четири стотинки) лева, без включен ДДС; 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост №8502/02.06.2015г., вписан в Служба по вписванията – гр. 

Варна вх. регистър 12932/09.06.2015 г., Акт № 114, том XXXIII, дело 6945. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 

сумата от 47 338 (четиридесет и седем хиляди триста тридесет и осем) 

лева, без включен ДДС 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Точка 17. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  

с рег. № АУ044962ВН-027ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец Юг“,  ПИ 10135.5418.4299. 

Предлагам следния проект за решение: 

17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет – Варна одобрява пазарната 

оценка, изготвена от независим  оценител, във връзка с прекратяване на 

съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 

1050 кв.м  идеални част от 10135.5418.4299 (десет хиляди сто тридесет и 

пет. пет хиляди четиристотин и осемнадесет.четири хиляди двеста 

деветдесет и девет) по КК и КР, одобрени със заповед №РД-18-

73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед №18-

2893/15.04.2015 г. на Началника на СГКК – Варна, целия с площ 1840 кв.м 

по КК и КР, при граници на имота: ПИ с идентификатор 10135.5418.4070, 

ПИ с идентификатор 10135.5418.4297, ПИ с идентификатор 

10135.5418.2895, ПИ с идентификатор 10135.5418.2894, ПИ с 

идентификатор 10135.5418.4295, ПИ с идентификатор 10135.5050.91, ПИ с 
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идентификатор 10135.5103.16 с административен адрес, гр. Варна, с.о 

„Боровец-юг“, в размер на 27 400,00 (двадесет и седем хиляди)  лева, без 

включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща на  26,10 

(двадесет и шест лева и десет стотинки)  лева. 

17.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

ЗОС, чл. 27, т. 2 и по реда на чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна, и по 

предложение на Кмета на Община Варна, Общински съвет - Варна  реши 

да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от 

друга страна Петко Атанасов Пенев, чрез продажба  на имот - частна 

общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, с.о „Боровец-

юг“,  1050 кв.м идеални част от 10135.5418.4299 (десет хиляди сто 

тридесет и пет. пет хиляди четиристотин и осемнадесет.четири хиляди 

двеста деветдесет и девет) по КК и КР, одобрени със заповед №РД-18-

73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед №18-

2893/15.04.2015 г. на Началника на СГКК – Варна, целия с площ 1840 кв.м 

по КК и КР, при граници на имота: ПИ с идентификатор 10135.5418.4070, 

ПИ с идентификатор 10135.5418.4297, ПИ с идентификатор 

10135.5418.2895, ПИ с идентификатор 10135.5418.2894, ПИ с 

идентификатор 10135.5418.4295, ПИ с идентификатор 10135.5050.91, ПИ с 

идентификатор 10135.5103.16 на съсобственика Петко Атанасов Пенев. 

    За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост №  8638/18.08.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 

Варна на 20.08.2015 г., вх. рег. № 19539, Акт № 8, дело №10693. 

    Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 

за сумата от 27 400,00 лева, без включен ДДС 

    Общински съвет възлага на кмета на Община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Заповядайте, г-н Златев. 

 

 

 

 

Светлан ЗЛАТЕВ 

Аз предлагам цената да бъде минимум осемдесет лева на кв.м и да го 

гласуваме по този начин. Горе долу знам, къде се намира имота. Наскоро 

имаше реализирана сделка на четиридесет евро кв.м. 

 

Мария АНГЕЛОВА–ДОЙЧЕВА 

Това е безумно ниска цена. Искам да добавя това. Говорим за 

ликвидиране на съсобственост. Забележете хиляда и петдесет реални части 
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от хиляда и осемстотин и четиридесет. Тоест много по-голяма част от горе 

продаваме и също, че акта за общинска собственост по чл. 2, ал. 1, т. 7. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

За т. 7, при нанасяне на ПНИ. За „Боровец Юг“ влезе в сила 2003 г., 

ако не се лъжа. Съгласен съм с г-н Златев от тази гледна точка, че имотът 

попада в територия, която може евентуално да се променя Общ 

устройствен план но попада в територия, която не е предвидена за 

застрояване, въпреки че там има сгради. Сделки имаме така или иначе на 

„Боровец Юг“. Ако говорим за селищното образование, имаме данъчна 

оценка, имаме пазарна оценка. цената, на която се изповядва сделката 

става меродавна след като я гласува Общински съвет. Така че , подкрепям 

предложението на г-н Златев.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Очевидно, че тук има някакво не доуточняване относно това може ли 

този имот да се застроява, не може ли да се застроява, с какви параметри, и 

от там да се направи. Предлагам процедурно да оттеглим тази точка. Да я 

върнем на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 

дейности" и след уточняване на тези параметри  да се внесе отново, за да 

не става повод за излишни дебати в моменти.  

 

Юлияна БОЕВА 

Процедурно предложение на г-н Балачев – да се оттегли преписката. 

Който е съгласен с така направеното предложение за оттегляне на 

точката, моля да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Точка 18. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  

с рег. № АУ049164ВН-009ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, ПИ 

10135.4027.51. 

Предлагам следния проект за решение: 

18. 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. № 
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АУ049164ВН_009ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 

пазарните оценки, изготвени във връзка с прекратяване на съсобственост, 

чрез замяна на 75 (седемдесет и пет) кв.м идеални части от поземлен имот 

с проектен идентификатор 10135.4027.51 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.четири хиляди двадесет и седем.петдесет и едно), целия с площ от 5 

443 (пет хиляди четиристотин четиридесет и три) кв. м – общинска 

собственост, на стойност 12 740 (дванадесет хиляди седемстотин и 

четиридесет) лева, без включен ДДС, при цена на 1 (един) кв.м – 169,87 

(сто шестдесет и девет лева и осемдесет и седем стотинки), срещу 64 

(шестдесет и четири) кв.м, които се отнемат от поземлен имот с 

идентификатор 10135.4027.47 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 

хиляди двадесет и седем.четиридесет и седем), целия с площ от 5 432 (пет 

хиляди четиристотин тридесет и две) кв.м – частна собственост, на 

стойност 10 870 (десет хиляди осемстотин и седемдесет) лева, без включен 

ДДС, при цена на 1 (един) кв.м – 169,85 (сто шестдесет и девет лева и 

осемдесет и пет стотинки) лева, без включен ДДС. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за 

общинската собственост, чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 

„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2020 година“ и по предложение на Кмета на Община 

Варна да прекрати съсобствеността чрез замяна като: 

1. Община Варна прехвърли собствеността върху 75 (седемдесет и 

пет) кв.м. идеални части от поземлен имот с проектен идентификатор 

10135.4027.51 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди двадесет и 

седем.петдесет и едно), целия с площ от 5 443 (пет хиляди четиристотин 

четиридесет и три) кв. м., идентичен с УПИ III-47 „за автосалон и 

автосервиз“, кв. 27 по плана на м-ст „Атанас Тарла“, район „Владислава 

Варненчик“ гр. Варна, на съсобственика Мария Проданова Василева по 

одобрената по т. І пазарна оценка. За цитираните идеални части от имота 

има съставен АОС №10247/25.09.2019г.  

2. В замяна Мария Проданова Василева да прехвърли собствените си 

64 (шестдесет и четири) кв.м, които се отнемат от поземлен имот с 

идентификатор 10135.4027.47 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 

хиляди двадесет и седем.четиридесет и седем), целия с площ от 5 432 (пет 

хиляди четиристотин тридесет и две) кв.м., попадащи в уличната 

регулация на м-ст „Атанас Тарла“, район „Владислав Варненчик“, които 

ще се приобщят към ПИ:10135.4027.37 с НТП „за второстепенна улица“, 

на Община Варна по одобрената по-горе пазарна оценка. 

Прехвърлянето в собственост на имотите, описани в т. 1 и т. 2 да се 

извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на имотите в 
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размер на 1 870 (хиляда осемстотин и седемдесет) лева следва да се 

заплати в полза на Община Варна от Мария Проданова Василева.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Точка 19. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  

с рег. № АУ070674ВН-006ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец Юг“, ПИ 10135.5403.5234. 

Предлагам следния проект за решение: 

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

самоуправление и местната администрация и 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. № 

АУ070674ВН_006ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 

пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост, 

чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 16 

(шестнадесет) кв.м идеални части от поземлен имот с проектен 

идентификатор 10135.5403.5234 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 

хиляди четиристотин и три.пет хиляди двеста тридесет и четири), целия с 

площ от 616 (шестстотин и шестнадесет) кв. м, идентичен с УПИ V-1507, 

кв.134, по плана на СО „Боровец-юг“ в размер на 570 (петстотин и 

седемдесет) лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м – 35,62 

(тридесет и пет лева и шестдесет и две стотинки), без включен ДДС. 

19. 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 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № АУ070674ВН_006ВН/03.07.2020 г., 

Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
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Община Варна, от една страна и от друга страна Симеон Василев 

Александров чрез продажба на имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, СО „Боровец-юг“, представляващ 16 (шестнадесет) 

кв.м идеални части от поземлен имот с проектен идентификатор 

10135.5403.5234 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 

и три.пет хиляди двеста тридесет и четири), целия с площ от  616 

(шестстотин и шестнадесет) кв. м, при граници: ПИ:10135.5403.9507, 

ПИ:10135.5403.4030, ПИ:10135.5403.1506, ПИ:10135.5403.9539, на 

съсобственика Симеон Василев Александров. 

Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост 

№10243/25.09.2019 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Точка 20. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  

с рег. № АУ110373ВН-009ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, „Вилна зона“, ПИ 10135.2564.1819. 

Предлагам следния проект за решение: 

20. 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. № АУ110373ВН_009ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 

недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на 194/998 

кв.м идеални части, от поземлен  имот с идентификатор 10135.2564.1819 

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

четири.хиляда осемстотин и деветнадесет), по КК и КР на гр. Варна, 

находящ се във „Вилна зона“, гр. Варна, във връзка с прекратяване на 

съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 
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собственост, чрез продажба на частта на Община Варна, която възлиза на 

20 448 (двадесет хиляди четиристотин четиридесет и осем) лева, без 

включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м, възлизаща на 105,40 

(сто и пет лева и четиридесет стотинки), без включен ДДС.  

20. 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, по 

предложение на кмета на Община Варна с рег. № 

АУ110373ВН_009ВН/03.07.2020 г. и в  изпълнение  на одобрената от 

Общински съвет – Варна „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 г.“, Общински 

съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от 

една страна и от друга страна Григор Дамянов Григоров и Димитър 

Григоров Дамянов, чрез продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ 194 (сто деветдесет и четири) кв.м идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 10135.2564.1819 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и четири хиляда 

осемстотин и деветнадесет), по КК и КР на район „Приморски“, находящ 

се във „Вилна зона“, гр. Варна, целият с площ от 998 (деветстотин 

деветдесет и осем) кв.м, при граници на имота: поземлени имоти с 

идентификатори 10135.2564.496, 10135.2564.492, 10135.2564.1406, 

10135.2564.491, 10135.2564.1338, 10135.2564.449, по одобрената по-горе 

пазарна оценка.  

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 

собственост № 10163/03.07.2019 г.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 
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Точка 21. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  

с рег. № АУ075126ВН-012ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Елин Пелин“ № 48, ПИ 10135.3515.297. 

Предлагам следния проект за решение: 

21. 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. № АУ075126ВН_012ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 

недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на 16,67/150 

кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.3515.297 

(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.двеста 

деветдесет и седем), по КК и КР на гр. Варна, находящ се на ул. „Елин 

Пелин“ № 48, 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 5 484 (пет хиляди четиристотин 

осемдесет и четири) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 

(един) кв.м възлизащ на 328,97 (триста двадесет и осем лева деветдесет и 

седем стотинки), без включен ДДС. 

21. 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, по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ075126ВН_012ВН/03.07.2020 г. и в изпълнение на одобрената от 

Общински съвет – Варна „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 г.“, Общински 

съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от 

една страна и от друга страна Лилия Кирилова Панайотова, Димитър 

Георгиев Панайотов и Кирил Георгиев Панайотов, при равни квоти, чрез 

продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Елин 

Пелин“ № 48, гр. Варна, представляващ 16,67 (шестнадесет цяло шестдесет 

и седем) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор  

10135.3515.297 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 

петнадесет.двеста деветдесет и седем), по КК КР на гр. Варна, целият с 

площ от 150 (сто и петедесет) кв.м, при граници на имота: поземлени 

имоти с идентификатори: 10135.3515.298, 10135.3515.295, 10135.3515.296, 

10135.3515.161, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 

собственост № 10067/22.02.2019 г. 
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Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Точка 22. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  

с рег. № АУ068576ВН-009ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, жк „Изгрев“, ПИ 10135.2551.2147. 

Предлагам следния проект за решение: 

22. 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. № 

АУ068576ВН_009ВН/03.07.2020 г., Общински съвет - Варна одобрява 

пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост, 

чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 26 (двадесет и 

шест) кв.м идеални части от поземлен имот с проектен идентификатор 

10135.2551.2147 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

петдесет и едно.две хиляди сто четиридесет и седем), целия с площ от 735 

(седемстотин тридесет и пет) кв. м, идентичен с УПИ V-366, кв.197 по 

плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна, в размер на 1 483 (хиляда четиристотин 

осемдесет и три) лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 (един) 

кв.м – 57,04 (петдесет и седем лева и четири стотинки), без включен ДДС. 

22.1. 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 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № АУ068576ВН_009ВН/03.07.2020 г., 

Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 

Община Варна, от една страна и от друга страна  Богомил Петков Илиев 

чрез продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 
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Варна, ж.к. „Изгрев“, представляващ 26 (двадесет и шест) кв.м идеални 

части от поземлен имот с проектен идентификатор 10135.2551.2147 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и едно.две 

хиляди сто четиридесет и седем), целия с площ от 735 (седемстотин 

тридесет и пет) кв. м, идентичен с УПИ V-366, кв. 197 по плана на кв. 

„Изгрев“, гр. Варна, при граници: ПИ:10135.2551.2075, ПИ:10135.2551.365, 

ПИ:10135.2551.2114, ПИ:10135.2551.367, ПИ:10135.2551.2129, 

ПИ:10135.2551.363, на съсобственика Богомил Петков Илиев.  

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 

10216/12.08.2019 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Точка 23. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  

с рег. № АУ113572ВН-007ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, со „Траката“, ПИ 10135.2520.7300. 

Предлагам следния проект за решение: 

23. 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. № 

АУ113572ВН_007ВН/03.07.2020 г., Общински съвет - Варна одобрява 

пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост, 

чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 14 

(четиринадесет) кв.м идеални части от поземлен имот с проектен 

идентификатор 10135.2520.7300 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 

хиляди петстотин и двадесет.седем хиляди и триста), целия с площ от 700 

(седемстотин) кв.м, находящ се в гр. Варна, СО „Траката“ в размер на 1 

600 (хиляда и шестстотин) лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 
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1 кв.м. – 114,29 (сто и четиринадесет лева и двадесет и девет стотинки), без 

включен ДДС. 

23.1. 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 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 

кмета на Община Варна с рег. № АУ113572ВН_007ВН/03.07.2020 г., 

Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 

Община Варна, от една страна и от друга страна Веска Димитрова 

Димитрова чрез продажба на имот-частна общинска собственост, находящ 

се в гр. Варна, СО „Траката“, представляващ 14 (четиринадесет) кв.м 

идеални части от поземлен имот с проектен идентификатор 

10135.2520.7300 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 

двадесет.седем хиляди и триста), целия с от площ 700 (седемстотин) кв.м, 

при граници: ПИ:10135.2520.415, ПИ:10135.2520.9529, 

ПИ:10135.2520.7301, ПИ:10135.2520.6171, на съсобственика Веска 

Димитрова Димитрова. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 

10127/30.04.2019 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Точка 24. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  

с рег. № АУ050432ВН-010ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.1510. 

Предлагам следния проект за решение: 

24. 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 
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на Община Варна с рег. № АУ050432ВН_010ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 

недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на 30/2454 

кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1510 

(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 

единадесет.хиляда петстотин и десет), по КК и КР на гр. Варна, находящ се 

в жк „Възраждане“ І-ви м.р., гр. 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 

200 (седем хиляди и двеста) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност 

на 1 (един) кв.м - 240 (двеста и четиридесет) лева, без включен ДДС. 

24.1. 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, по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ050432ВН_010ВН/03.07.2020 г. и в изпълнение „Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 г.“, 

Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 

Община Варна, от една страна и от друга страна Златка Демирова 

Демирова, чрез продажба на имот - частна общинска собственост, 

представляващ 30 (тридесет) кв.м идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 10135.3511.1510 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 

хиляди петстотин и единадесет.хиляда петстотин и десет), по КК КР на гр. 

Варна, находящ се в жк „Възраждане“ І-ви м.р., гр. Варна, целият с площ 

от 2 454 (две хиляди четиристотин петдесет и четири) кв.м, при граници на 

имота: поземлени имоти с идентификатори 10135.3511.170, 

10135.3511.177, 10135.3511.1419, 10135.3511.1421, 10135.3511.1511, 

10135.3511.172, по одобрената с решение по-горе пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 

собственост № 10189/16.07.2019 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 
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ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Точка 26. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  

с рег. № РД20012474ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2020 г.“, 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“, ПИ 

10135.5403.9607 и ПИ 10135.5403.4191. 

Предлагам следния проект за решение: 

26. 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. № РД20012474ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна допълва 

„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2020 г.”, както следва: Към раздел ХVII. „Недвижими 

имоти - общинска собственост, за които могат да се проведат процедури пo 

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: СО 

„Боровец-юг“, гр. Варна, 101 кв.м от ПИ 10135.5403.9607 придаваеми към 

проектен УПИ LI-4191, кв. 51, 10 кв.м от 10135.5403.4191 придаваеми към 

улица. 

26.1. 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. № РД20012474ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 

Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим оценител с 

оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, с които са 

определени пазарните стойности на: 

- 101 (сто и един) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.9607, 

в размер на 3 020 (три хиляди и двадесет) лева, без включен ДДС, при 

пазарна стойност на 1 (един) кв.м – 29,90 (двадесет и девет лева и 

деветдесет стотинки), без включен ДДС;  

- 10 (десет) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.4191, в 

размер на 300 (триста) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 

(един) кв.м – 30 (тридесет) лева, без включен ДДС..   

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

самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 3 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 
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„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2020г.” и по предложение на кмета на Община Варна с 

рег. № РД20012474ВН/03.07.2020 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 СИЛВИЯ ДОБРОМИРОВА 

ГЕОРГИЕВА собствеността върху 101 (сто и един) кв.м от поземлен имот 

с идентификатор 10135.5403.9607 по КК и КР на гр. Варна, целият с площ 

от 1 621 (хиляда шестстотин двадесет и един) кв.м, 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 ЗМСМА, 

непопадащи  в улична регулация, които се придават към проектен УПИ LI-

4191, кв.51, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна с проектна площ 1 246 

(хиляда двеста четиридесет и шест) кв.м, съгласно проект за ПУП-ПРЗ, 

съгласуван с решение по т. 78, протокол № 31/ 03,04.09.2019 г. на ЕСУТ-

Варна, идентичен с поземлен имот с проектен идентификатор 

10135.5403.5264, с проектна площ 1 246 (хиляда двеста четиридесет и 

шест) кв.м, съгласно скица-проект № 15-678895/26.07.2019 г. на СГКК-

Варна, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

2. СИЛВИЯ ДОБРОМИРОВА ГЕОРГИЕВА ще прехвърли на 

ОБЩИНА ВАРНА собствеността върху 10 (десет) кв.м от собствения си 

недвижим имот, придобит на основание нотариален акт № 45, том І, рег.№ 

1530, дело № 38/2018 г. и нотариален Акт № 125, том І, рег. №3289, дело 

№110/2018 г., представляващ от поземлен имот с идентификатор 

10135.5403.4191 по КК и КР на гр. Варна, целият с площ от 1 155 (хиляда 

сто петдесет и пет) кв.м, попадащи в уличната регулация съгласно ПУП-

ПУР на СО „Боровец-юг“, гр. Варна, които ще се придадат към поземлен 

имот с идентификатор 10135.5403.9607, 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 2 720 (две хиляди седемстотин и двадесет) лева следва да се 

заплати в полза на ОБЩИНА ВАРНА от СИЛВИЯ ДОБРОМИРОВА 

ГЕОРГИЕВА. 

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 LI-4191, кв.51, 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 
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за уреждане на имуществените взаимоотношения между ОБЩИНА 

ВАРНА и СИЛВИЯ ДОБРОМИРОВА ГЕОРГИЕВА. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителните сделки. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Точка 26. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  

с рег. № РД20012484ВН/03.07.2020 г., относно 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 „Прибой“, ПИ 10135.5549.9505 и ПИ 10135.5549.1955. 

Предлагам следния проект за решение: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 

общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 

рег. № РД20012484ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна обявява за 

частна общинска собственост част от поземлен имот с идентификатор 

10135.5549.9505 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 

четиридесет и девет.девет хиляди петстотин и пет) с площ от 80/782 кв.м 

идеални части, по КК и КР на гр. Варна, с начин на трайно ползване „за 

друг поземлен имот за движение и транспорт“ - публична общинска 

собственост, предмет на Акт за общинска собственост № 9681/22.12.2017 

г., непопадащи в улична регулация по ПУП-ПУР на СО „Прибой“, гр. 

Варна, т.е. са престанали да имат публичен характер, придадени към 

проектен УПИ V-1955, кв. 8, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна с 

проектна площ от 845 (осемстотин четиридесет и пет) кв.м, съгласно 

проект за ПУП-ПРЗ, приет с решение по т. 24, протокол № 44/04.12.2018 г. 

на ЕСУТ–Варна, във връзка с прехвърлянето им в собственост на Станка  

Гочева  Табакова  и  Андрей Тодоров Табаков, Лидия Лазарова Бояджиева, 

Константин Димитров Бояджиев и Самуил Димитров Бояджиев. 
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26.1. 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. № РД20012484ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 

Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим оценител с 

оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, с които са 

определени пазарните стойности на: 

- 80 кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.5549.9505, в 

размер на 5 115 (пет хиляди сто и петнадесет) лева, без включен ДДС, при 

пазарна стойност на 1 (един) кв.м – 63,94 (шестдесет и три лева деветдесет 

и четири стотинки) лева, без включен ДДС;  

- 22 кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.5549.1955, в 

размер на 1 195 (хиляда сто деветдесет и пет) лева, без  включен ДДС, при 

пазарна стойност на 1 (един) кв.м – 54,32 (петдесет и четири лева тридесет 

и две стотинки), без включен ДДС.  

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

самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 3 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 2020г.” и по предложение на кмета на Община Варна с 

рег. № РД20012484ВН/03.07.2020 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 Станка Гочева Табакова и 

Андрей Тодоров Табаков, Лидия Лазарова Бояджиева, Константин 

Димитров Бояджиев и Самуил Димитров Бояджиев, при равни квоти, 

собствеността върху 80 (осемдесет) кв.м от поземлен имот с 

идентификатор 10135.5549.9505, по КК и КР на гр. Варна, целият с площ 

от 793 (седемстотин деветдесет и три) кв.м, с начин на трайно ползване „за 

друг поземлен имот за движение и транспорт“ – частна общинска 

собственост, съгласно решение на Общински съвет – Варна по т. І, предмет 

на АОС № 9681/22.12.2017 г., които се придават към проектен УПИ V-

1955, кв.8, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна с проектна площ 845 

(осемстотин четиридесет и пет) кв.м, съгласно проект за ПУП-ПРЗ, приет с 

решение по т. 24, протокол № 44/04.12.2018г. на ЕСУТ–Варна, идентичен с 

поземлен имот с проектен идентификатор 10135.5549.2467, с проектна 

площ 845 кв.м, съгласно скица-проект № 15-668779/18.09.2018г., издадена 

от СГКК-Врана,  по одобрената по-горе пазарна оценка. 

2. Станка Гочева Табакова и Андрей Тодоров Табаков, Лидия 

Лазарова Бояджиева, Константин Димитров Бояджиев и Самуил Димитров 

Бояджиев ще прехвърлят на ОБЩИНА ВАРНА собствеността върху 22 
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(двадесет и два) кв.м от собствения си недвижим имот, придобит на 

основание нотариален акт № 183, том ІХ, рег. № 11197, дело № 1749/2004 

г. и договор за доброволна делба акт № 98, том V, рег. № 11809, дело № 

887/28.12.2016г., представляващ поземлен имот с идентификатор 

10135.5549.1955, по КК и КР на гр. Варна, целият с площ 787 (седемстотин 

осемдесет и седем) кв.м, попадащи в уличната регулация съгласно ПУП-

ПУР на СО „Прибой“, гр. Варна, които ще се придадат към поземлен имот 

с идентификатор 10135.5549.9505, 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 3 920 (три хиляди деветстотин и двадесет) лева следва да се 

заплати в полза на Община Варна от Станка Гочева Табакова и Андрей 

Тодоров Табаков, Лидия Лазарова Бояджиева, Константин Димитров 

Бояджиев и Самуил Димитров Бояджиев. 

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 V-1955, кв.8, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна и улична регулация 

от о.т. 86 до о.т. 87. 

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 

Станка Гочева Табакова и Андрей Тодоров Табаков, Лидия Лазарова 

Бояджиева, Константин Димитров Бояджиев и Самуил Димитров 

Бояджиев. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителните сделки. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 6, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 
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Точка 27. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  

с рег. № РД20012482ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2020 г.“, 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, кв. „Изгрев“, ПИ 

10135.2551.177. 

Предлагам следния проект за решение: 

27. 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. № РД20012482ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна допълва 

„Годишна програма за управление и разпореждане с  имоти – общинска 

собственост през 2020 г.”, както следва: Към раздел ХVII. „Недвижими 

имоти - общинска собственост, за които могат да се проведат процедури no 

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: кв. 

„Изгрев“, гр. Варна, придаваеми към проектен УПИ III-174, кв.17: 19 кв.м 

от ПИ10135.2551.177. 

27.1. 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. № РД20012482ВН/03.07.2020 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. 2, т. 3 и ал. 5 

от Закона за устройство на територията, на придаваемите части към 

проектен УПИ III-174, кв. 17, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна с площ 19 

(деветнадесет) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2551.177, в 

размер на 923 (деветстотин двадесет и три) лева, без включен ДДС, при 

пазарна стойност на 1 (един) кв.м - 48,58 (четиридесет и осем лева 

петдесет и осем стотинки), без включен ДДС.  

27.2. 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. 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 2020г.” и по предложение на кмета на Община Варна с 

рег. № РД20012482ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 

упълномощава Кмета на Община Варна да сключи предварителен договор 

за прехвърляне право на собственост, при следните условия: 
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1. Община Варна ще прехвърли възмездно на Христина Кирилова 

Маврева и Даниел Евгениев Маврев собствеността върху 19 (деветнадесет) 

кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2551.177 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и едно.сто седемдесет и 

седем), целият с площ от 732 (седемстотин тридесет и два) кв.м, 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 ЗМСМА, 

непопадащи в улична регулация, които се придават към проектен УПИ III-

174, кв.17, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна, с проектна площ от 1 183 

(хиляда сто осемдесет и три) кв.м, съгласно проект за изменение на ПУП–

ПРЗ, съгласуван с решение по т. 27, протокол № 31/ 03,04.09.2019г. на 

ЕСУТ-Варна, идентичен съгласно скица-проект № 15-574978/26.06.2019 г., 

издадена от СГКК-Варна с поземлен имот с проектен идентификатор 

10135.2551.2207 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 

петдесет  и едно. две хиляди двеста и седем) с проектна площ 1 183 

(хиляда сто осемдесет и три) кв.м, при съседи: поземлени имоти с 

идентификатори 10135.2551.176, 10135.2551.177, 10135.2551.179, 

10135.2551.175, 10135.2551.2026, по одобрената по т.ІІ пазарна оценка. 

2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 

окончателния договор за прехвърляне правото на собственост ще бъде 

сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 

УПИ III-174, кв.17, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна. 

3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила 

шест месеца след сключване на предварителния  договор, се изготвя нова 

оценка от независим оценител, а Общински съвет-Варна определя нова 

пазарна цена, въз основа на която ще се сключва окончателният договор за 

уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна, 

Христина Кирилова Маврева и Даниел Евгениев Маврев. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителните сделки. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА 
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Юлияна БОЕВА 

Точка 28. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  

с рег. № РД20012479ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2020 г.“, 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“, ПИ 

10135.5020.36 и ПИ 10135.5403.9581. 

Предлагам следния проект за решение: 

28.0. 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. № РД20012479ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна допълва 

„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска  

собственост през 2020 г.”, както следва: Към раздел ХVII. „Недвижими 

имоти - общинска собственост, за които могат да се проведат процедури пo 

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: 

СО„Боровец-юг“, гр.Варна, придаваеми към проектен УПИ LІІ-5009: 184 

кв.м от ПИ10135.5020.36 и 4 кв.м от ПИ10135.5403.9581. 

28.1. 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. № РД20012479ВН/03.07.2020 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. 2, т. 3 и ал. 5 

от ЗУТ, на придаваемите части към проектен УПИ LІІ-5009, кв. 201, по 

плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна, с площ от 188 (сто осемдесет и осем) 

кв.м, в размер на 8460 (осем хиляди четиристотин и шестдесет) лева, без 

включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м - 45,00 (четиридесет и 

пет лева), без включен ДДС. 

28.2. 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. 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 2020 г.” и по предложение на кмета на Община Варна с 

рег. № РД20012479ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 

упълномощава Кмета на Община Варна да сключи предварителен договор 

за прехвърляне право на собственост, при следните условия:  
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1. Община Варна ще прехвърли възмездно на Здравко Димитров 

Димитров собствеността върху 184 (сто осемдесет и четири) кв.м от 

поземлен имот с идентификатор 10135.5020.36 (десет хиляди сто тридесет 

и пет.пет хиляди и двадесет. тридесет и шест), целият с площ от 3 036 (три 

хиляди тридесет и шест) кв.м, с начин на трайно ползване „за 

селскостопански, горски, ведомствен път“ и 4 (четири) кв.м от поземлен 

имот с идентификатор 10135.5403.9581 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.пет хиляди четиристотин и три. девет хиляди петстотин осемдесет и 

едно), целият с площ от 702 (седемстотин и два) кв.м, с начин на трайно 

ползване „за второстепенна улица“, и двата имота - общинска собственост 

на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с §7, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, непопадащи в улична регулация, които се придават към 

проектен УПИ LІІ-5009, кв. 201, по плана на СО „Боровец-юг“, гр.Варна, 

съгласно проект за изменение на ПУП–ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна, с 

решение по т. 33, Протокол № 19/21.05.2019 г., идентичен съгласно скица-

проект № 15-410486/10.05.2019г., издадена от СГКК-Варна с поземлен 

имот с проектен идентификатор 10135.5403.5255 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.пет хиляди двеста петдесет 

и пет) с проектна площ от 803 (осемстотин и три) кв.м, при съседи: 

поземлени имоти с идентификатори 10135.5403.1672, 10135.5403.5010, 

10135.5403.5008, 10135.5020.1, 10135.5020.36, 10135.5020.63, 

10135.5403.9581, 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 LІІ-5009, кв. 201, по плана на СО „Боровец-юг“, гр.Варна. 

3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила 

шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвя нова 

оценка 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 

Здравко Димитров Димитров. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителните сделки. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Заповядайте, г-жо Ангелова. 

 

Мария АНГЕЛОВА–ДОЙЧЕВА 

Аналогично с това, което оставихме да се разглежда допълнително. 

Това също е „Боровец Юг“ и също цената е двадесет и седем лева.  
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Петко БОЙНОВСКИ 

Предложете цена. 

 

Мария АНГЕЛОВА–ДОЙЧЕВА 

Не мога да предложа цена. Предлагам да има ревизиране на 

оценката. Не смятам, че имам експертизата да кажа точна цена. Смятам, че 

тази цена е ниска като пазарна. 

  

Петко БОЙНОВСКИ 

Разпоредителните сделки се извършват въз основа на пазарни 

оценки, изготвени от независими оценители, но не по-ниски от данъчната 

оценка след решение на Общински съвет за определяне на пазарната цена.  

 

Мария АНГЕЛОВА–ДОЙЧЕВА 

Предложението ми е като предходната преписка да се оттегли и да 

има ревизия на тази оценка от вещо лице. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Не е вещо лице, а независим оценител. Независимия оценител 

посочва аналогична стойност. Цената, по която се извършва сделката, 

става по решение на Общински съвет. Това са стойности, които предлагат 

оценителите. Те са ползват като база – цени, на които се извършват 

сделките – т.н. пазарни аналози Както можете да се съгласите с пазарната 

оценка, така и може да предложите Вие. 

 

Мария АНГЕЛОВА–ДОЙЧЕВА 

Аз мога да предложа сто и двадесет лева на кв. м, но не е реално.  

 

Марица ГЪРДЕВА 

Предната точка предложихме да бъде преразгледана, защото ставаше 

въпрос за един имот с много голяма площ, която ще продадем, по-голяма 

от площта, която притежава собственика. Тук става въпрос за съвсем 

различно нещо. Ако нямате адекватно мнение по темета, каква по-висока 

цена искате да предложите ……  Аз предлагам да не се оттегля и да 

продължим да работим по темата.  

 

Христо АТАНАСОВ 

За това преди няколко точки  предложих директно не да се оттегли, а 

да се гласува предложението, макар че беше процедурно и бяхте права за 

това нещо. Сега сме пак в същата хипотеза. Оценителят, както казва г-н 

Бойновски, няма да направи някаква по-различна оценка. Идеята е, имате 

право да предложите по-висока цена. Предложете по-висока цена, иначе 
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пак ще отидем в старата точка. Ще оттеглим точката, за да върнем на 

оценителя. Имате право да предложите цена и да гласуваме за цена.    

 

Петко БОЙНОВСКИ 

На въпроса на г-н Иванов. Двата имота, които са общинска 

собственост, които се предават към проектното УПИ са с начин на трайно 

ползване селскостопанско и горско ползване. Тоест няма приложена 

регулация. Нямат характеристика на публична собственост. Няма как да 

има данъчна оценка.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Правя предложение цената да бъде коригирана от двадесет и седем 

лева и нула две стотинки на четиридесет и пет лева за кв.м, като 

алтернатива на предложеното от дирекцията.  

 

Юлияна БОЕВА 

Предложението на г-н Балачев за цена от четиридесет и пет лева за 

кв.м е постъпило последно.  

 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

След като се прие предложението на г-н Балачев второ римско в 

предложението за решение става при 1 кв.м четиридесет и пет лева, а 

общата цена е осем хиляди четиристотин и шестдесет лева.  

 

Юлияна БОЕВА 

Окончателният вариант на решението ще придобие този вид. 

Гласуваме окончателно в този вид решението, както го коригира със 

съответните изчисления г-н Бойновски.  

Който е съгласен с така направеното предложение за решение в 

цялост, моля да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 
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Точка 29. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  

с рег. № РД20012468ВН/03.07.2020 г., относно 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 „Ален мак“. 

Предлагам следния проект за решение: 

29.0. 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. № РД20012468ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 

Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим оценител, във 

връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17 от ЗУТ, 

съответно: 

- За 20 (двадесет) кв.м, които се отнемат от уличната регулация и се 

придават към проектен УПИ XXXVII-112, кв.6, по плана на СО „Ален 

мак“, в размер на 1 475 (хиляда четиристотин седемдесет и пет) лева, без 

включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м – 73,75 (седемдесет и 

три лева и седемдесет и пет стотинки), без включен ДДС.  

- За 12 (дванадесет) кв.м, които се отнемат от ПИ:10135.2515.112 и се 

придават към уличната регулация в размер на 883 (осемстотин осемдесет и 

три) лева,без включен ДДС при пазарна  стойност на 1 (един) кв.м – 73,58 

(седемдесет и три лева и петдесет и осем стотинки), без включен ДДС. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 17 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 и по предложение на кмета на 

Община Варна с рег. № РД20012468ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 

Варна упълномощава Кмета на Община Варна да сключи предварителен 

договор за прехвърляне право на собственост като:  

1. Община Варна ще прехвърли в собственост на Росен Емилов 

Даскалов, 20 (двадесет) кв.м, от поземлен имот с идентификатор 

10135.2515.9508 с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, 

публична общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във 

връзка с §7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА, придадени към проектен УПИ 

XXXVII-112, кв. 6, по плана на СО „Ален мак“, съгласно проект за 

изменение на ПУП–ПРЗ, приет с решение по т. 13, Протокол  № 

15/23.04.2019 г. на ЕСУТ при Община  Варна, по одобрена пазарна оценка 

в размер на 1 475 (хиляда четиристотин седемдесет и пет) лева, без 

включен ДДС. 

2. Росен Емилов Даскалов ще прехвърли в собственост на Община 

Варна, 5 (пет) кв.м от собствения си недвижим имот, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 10135.2515.112, целият с площ от 879 
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(осемстотин седемдесет и девет) кв.м., придобит на основание нотариален 

акт № 196, том III, рег. №7765, дело № 482 от 2017 г. попадащи в улична 

регулация, съгласно ПУП-ПУР на СО „Ален мак“, одобрен с Решение 

№1732-13 от Протокол №17/13,14.10.2009 г. и Решение №1809-2 от 

Протокол №18/13.11.2009 г. на Общински съвет – Варна, които се 

придават към поземлен имот с идентификатор  10135.2515.9508, с начин на  

трайно ползване „за второстепенна улица“, по одобрена пазарна оценка в 

размер на 367,92 (триста шестдесет и седем лева и деветдесет и две 

стотинки), без  включен ДДС. 

3. Росен Емилов Даскалов ще прехвърли в собственост на Община 

Варна, 7 (седем) кв.м от собствения си недвижим имот, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 10135.2515.112, целият с площ от 879 

(осемстотин седемдесет и девет) кв.м, придобит на основание нотариален 

акт № 196, том III, рег. №7765, дело № 482 от 2017 г. попадащи в улична 

регулация, съгласно  ПУП-ПУР на СО „Ален мак“, одобрен с Решение № 

1732-13 от Протокол №17/13,14.10.2009г. и Решение №1809-2 от Протокол 

№18/13.11.2009г. на Общински съвет – Варна, които се придават към 

поземлен имот с идентификатор 10135.2515.9519, с начин на трайно 

ползване „за второстепенна улица“, по одобрена пазарна оценка в размер 

на 515,08 (петстотин и петнадесет лева и осем стотинки), без включен 

ДДС.  

4. Прехвърлянето в собственост на имотите, описани в т. 1, т. 2 и т.3 

ще се извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на 

имотите в размер на 592 (петстотин деветдесет и два) лева, без включен 

ДДС следва да се плати в полза на Община Варна от Росен Емилов 

Даскалов. 

5. 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 изменение на 

ПУП-ПРЗ за УПИ XXXVII-112, кв.6, по плана на СО „Ален мак“. 

6. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила 

шест месеца след сключване на предварителния договор, се извършват 

нови оценки от независим оценител, а Общински съвет-Варна определя 

нови пазарни цени, въз основа на които се сключва окончателния договор 

за уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и 

Росен Емилов Даскалов.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителните сделки. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 
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Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 

 

ТРИДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Точка 30. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  

с рег. № АУ080518ВН-004ВН/03.07.2020 г., относно допълване на 

„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2020 г.“, одобряване на пазарна оценка във връзка с 

учредяване право на пристрояване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Отец Паисий“, ПИ 10135.1502.13. 

Предлагам следния проект за решение: 

30.0. 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. № АУ080518ВН_004ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 

допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост през 2020 г.”, както следва: Към раздел ХІV. 

„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община 

Варна ще се проведе процедура по учредяване на възмездно или 

безвъзмездно право на надстрояване и/или пристрояване на сграда – частна 

общинска собственост, или на сграда, построена върху имоти-частна 

общинска собственост, по реда на чл. 38 от ЗОС и разпоредбите на 

НРПУРОИ, след решение на Общински съвет - Варна”, се добавя следния 

текст: 

- ул. „Отец Паисий“, гр. Варна, ПИ 10135.1502.13; 5,90 кв.м към 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1502.13.2.6; Акт за 

общинска собственост № 8307/06.04.2015 г. 

30.1. 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. № АУ080518ВН_004ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 

недвижими имоти, във връзка с учредяване право на пристрояване върху 

поземлен имот с идентификатор 10135.1502.13, състоящо се в 

реконструкция и доизгаждане със застроена площ 5,90 (пет цяло и 

деветдесет стотни) кв.м на съществуваща тераса към СОС с 

идентификатор 10135.1502.13.2.6, която възлиза на 1 590 (хиляда 

петстотин и деветдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 
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1(един) кв.м. - 269, 49 (двеста шестдесет и девет лева четиридесет и девет 

стотинки), без включен ДДС. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 2 и ал. 4 от Закона 

за общинската собственост, чл. 42, ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, по 

предложение на кмета на Община Варна с рег. № 

АУ080518ВН_004ВН/03.07.2020 г. и в изпълнение на одобрената от 

Общински съвет –Варна „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г.“, Общински 

съвет – Варна реши Кметът на Община Варна да учреди на Мария 

Стойчева Кирева право на пристрояване върху поземлен имот с 

идентификатор 10135.1502.13 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 

петстотин и две.тринадесет) състоящо се в реконструкция и доизграждане 

със застроена площ 5,90 (пет цяло и деветдесет стотни) кв.м на 

съществуваща тераса към Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1502.13.2.6, по одобрената по-горе пазарна цена. 

За поземлен имот с идентификатор 10135.1502.13, по кадастрална 

карта на гр. Варна, целият с площ от 8 439 (осем хиляди четиристотин 

тридесет и девет) кв.м, съгласно скица № 15-4210/03.01.2019 г., при 

граници на имота: поземлени имоти с идентификатори 10135.1502.14, 

10135.1502.144, 10135.1502.56, 10135.1502.166, 10135.1502.12, е съставен 

Акт за частна общинска собственост № 8307/06.04.2015 г.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

Юлияна БОЕВА 

По преписката е приложено съгласие на всички етажни собственици, 

както и проекти, удостоверяващи начина, по който ще изглежда. Мнения и 

съображение. Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за - 12; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  

 

Край на заседанието: 17:10 часа 

 



60 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО“:                                                         

 

 

_____/П/____________                                                 _______/П/_________ 

 

/Юлияна БОЕВА/                                                     /Клавдия ВАСИЛЕВА/ 

 

 

 


