
1 
 

  ПРОТОКОЛ 

 

№ 3 

 

Днес 07.07.2020 г. от 10:00 часа 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 

Мартин Андонов 

Милена Димова 

Румен Иванов 

Светлан Златев 

Станислав Иванов 

Стефан Станев 

Христо Атанасов 

 

Отсъства:  

Николай Костадинов 

 

Присъстваха още: Петко Бойновски – директор на 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“. Имате ли мнения и 

съображения по така предложения дневен ред? Заповядайте, г-н Чутурков. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Нямам конкретно предложение по дневния ред, но проблемът според 

мен е, че в една седмица се вкарват много проблеми, много въпроси и не 

знам дали има някакво такова разпределение във времето – до сесия, след 
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сесия какво предстои, за да може по - равномерно да се гледат проблемите 

и да се вземат решения, в които хората са убедени, че се вземат правилно. 

Да не се създава впечатление за претупване и преминаване, което знам, че 

в повечето случаи не е така. Струва ми се, че натоварването е много 

голямо и не знам членовете на комисията дали успяват да прочетат всичко. 

Аз специално не успявам. Така, че молбата ми е, да се направи по 

възможност едно разтавяне времето, такова че да може да се работи 

ефективно. 

 

Юлияна Боева 

Г-н Чутурков, спазва се срокът, който е предвиден в Правилника за 

преглеждане на преписките и знаете, че по време на пандемия нямаше как 

да се събира комисията. 

 

Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ предложи 

заседанието да протече при следният 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

РД20012448ВН/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 провеждане на 

публичен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Академик Игор Курчатов“, ПИ 

10135.3515.1817. 

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

РД20012441ВН/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 провеждане на 

публичен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 

163, ПИ 10135.3516.30. 

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

РД20012464ВН/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 провеждане на 

публичен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 

175, ПИ 10135.3516.24. 

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

РД20012444ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 
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недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 

район „Младост“, ж.к. „Възраждане“, ПИ 10135.3511.560. 

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

РД20012442ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

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

район „Младост“, ж.к. „Възраждане“, ПИ 10135.3511.1516. 

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

РД20012449ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

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

ул. „Полковник Петър Динков“ № 4, ПИ 10135.4504.311. 

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

РД20012443ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

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

район „Аспарухово“, со „Боровец Юг“ , ПИ 10135.5404.2222. 

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

РД20012446ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

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

район „Младост“, ПИ 10135.3513.3. 

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

РД20012450ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

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

„Ментеше“, ПИ 10135.4501.1221. 

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

РД20012445ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

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

„Ракитника“ , ПИ 10135.5426.2543. 

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

РД20012463ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

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

„Зеленика“, ПИ 10135.5545.3058. 

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

РД20012455ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

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

ул. „Гладиола“ № 6, ПИ 10135.2551.473. 
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13. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012462ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в: община 

Варна, с. Звездица, ул. „Вега“ №29,  ПИ 30497.501.121. 

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

РД20012459ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

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

район „Приморски“, ул. „Доктор Любен Попов“ №20,  ПИ 10135.2563.357. 

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

РД20012453ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

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

„Ментеше“, ПИ 10135.4501.1680.  

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

РД20012454ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

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

район „Аспарухово“, со „Боровец Север“ , ПИ 10135.5401.3607. 

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

РД20012452ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в: община 

Варна, с. Каменар, кв. 54, УПИ  XXI-531.  

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

АУ023665ВН-013ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка 

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

находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Акация“ № 6А-Б.  

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

АУ096339ВН-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. „Братя Миладинови“ № 43-45, ПИ 

10135.1505.185. 

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

№ АУ065702ВН-023ВН/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 „Горна Трака“, ПИ 10135.2623.6139. 

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

№ АУ049164ВН-008ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имоти, находящи 

се в гр. Варна, м-ст „Атанас Тарла“, район „Владислав Варненчик“. 
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22. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№ АУ091076ВН-012ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имоти, находящи 

се в гр. Варна, ж.к. „Бриз“. 

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

№ АУ121553ВН-021ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху недвижими 

имоти, находящи се в гр. Варна, ж.к. „Изгрев – 1“. 

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

№АУ103852ВН-019ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Младост“, ул. „В. Белински“ № 12, ПИ 

10135.3515.1714. 

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

№АУ007923ВН-004ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, находящ 

се в гр. Варна, ул. „Царевец“, ПИ 10135.2558.165. 

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

№АУ005244ВН-014ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, находящ 

се в гр. Варна, ул. „Струга“ № 27, ПИ 10135.1026.16. 

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

№АУ082602ВН-017ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, находящ 

се в гр. Варна, ул. „Сълзица“ № 10, ПИ 10135.3515.92. 

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

№АУ075967ВН-020ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, находящ 

се в гр. Варна, ВЗ „Траката“, ул. „Първа“ № 81, ПИ 10135.2564.444. 

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

№АУ095789ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Гоце Делчев“ № 61, ПИ 

10135.1026.371. 

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

РД20012465/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

и вземане на решение Община Варна да придобие безвъзмездно в 

управление от Държавата имот - публична държавна собственост, находящ 

се в: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Никола Кънев“ №10, ПИ 

10135.1503.496.  

31. Разглеждане на писмо от проф. д-р Емил Ковачев – Управител на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
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лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД с рег. № 

РД20011993ВН/29.06.2020 г., относно избор на застраховател на 

имуществото на дружеството. 

31.1. Писмо от Коста Базитов – зам.-кмет на Община Варна с рег. № 

РД20011993ВН-001ВН/02.07.2020 г. 

32. Разглеждане на писмо от проф. д-р Георги Кобаков  – Управител 

на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД с рег. № 

ОС20000343ВН/26.05.2020 г., относно избор на застраховател на 

имуществото на дружеството. 

33. Разни. 

 

Резултати от гласуването: за -12; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

Юлияна БОЕВА 

Заповядайте, г-жо Гърдева! 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Предлагам да гласуваме анблок тези от предложенията, които са на 

едно и също основание. Мотивите ми са, че с някои от материалите ние 

сме се запознали и в друга комисия, така че няма нещо, което да е ново. 

Ще бъде добре с цел оптимизиране на работата тези от предложенията, 

които на са едно и също основание да ги гласуваме анблок. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, принципно съм 

съгласен с това, но само за търговете, които са от т. 1 до т. 17 от дневния 

ред. След това има също правни основания, които са идентични, но трябва 

да се разглеждат поотделно. Така, че съм съгласен с предложението, но от 

първа до седемнадесета точка. Благодаря Ви! 

 

Мария АНГЕЛОВА – ДОЙЧЕВА  

Категорично съм против анблок, тъй като за част от точките имам 

съображения, примерно трета, които искам да изкажа. 

 

Юлияна БОЕВА 

Конкретна точка имате ли, която да изведем за отделно гласуване, а 

останалите заедно. 

 

Мария АНГЕЛОВА – ДОЙЧЕВА 

Конкретно по т. 3 от дневния ред имам някои съображения. 
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Юлияна БОЕВА 

Добре, трета точка от дневния ред да излезе от анблока.  

Предложението на г-жа Гърдева е да бъдат гласувани анблок от т. 1 

до т. 17 от дневния ред, с изключение на т. 3, която ще бъде гласувана 

отделно. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

 

Резултати от гласуването: за -13; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА, ВТОРА, ЧЕТВЪРТА, ПЕТА, ШЕСТА, СЕДМА,ОСМА, 

ДЕВЕТА, ДЕСЕТА, ЕДИНАДЕСЕТА, ДВАНАДЕСЕТА, 

ТРИНАДЕСЕТА, ЧЕТИРИНАДЕСЕТА, ПЕТНАДЕСЕТА, 

ШЕСТНАДЕСЕТА И СЕДЕМНАДЕСЕТА, 

 ТОЧКА  

 

Юлияна БОЕВА 

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

рег. № РД20012448ВН/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 

провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Академик Игор 

Курчатов“, ПИ 10135.3515.1817. 

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. № РД20012448ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна допълва 

„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2020 година”, както следва: към Раздел VIII „Недвижими 

имоти – частна общинска собственост, за които в Община Варна ще се 

проведе процедура по продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС и 

НРПУРОИ – публичен търг или публично оповестен конкурс‟, съгласно 

ЗОС се добавя следния текст: 

№ Административен адрес АОС № 

1 гр. Варна, ул. „Академик Курчатов“, 

ПИ с идентификатор 10135.3515.1817,  

с площ 1 246 кв. м. 

5898/05.11.2009 г. 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
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22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета 

на Община Варна с рег. № РД20012448ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

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

район „Младост“, ул. „Академик Игор Курчатов“, представляващ поземлен 

имот с идентификатор 10135.3515.1817 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда осемстотин и седемнадесет), 

с площ  от 1 246 (хиляда двеста четиридесет и шест) кв. м., при граници: 

ПИ 10135.3515.910 и ПИ 10135.3515.1816 в размер на 537 300,00 лв.  

(петстотин тридесет и седем хиляди и триста лева), без включен ДДС. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012448ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 

публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район  „Младост“, ул. 

„Академик Игор Курчатов“, представляващ позмлен имот с идентификатор 

10135.3515.1817 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 

петнадесет.хиляда осемстотин и седемнадесет), с площ от 1 246 (хиляда 

двеста четиридесет и шест) кв. м., при граници: ПИ 10135.3515.910 и ПИ 

10135.3515.1816. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване, при начална тръжна цена в размер на 537 300,00 (петстотин 

тридесет и седем хиляди и триста) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 57 730,00 (петдесет и седем хиляди седемстотин и 

тридесет) лева. 
 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 

Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 

 

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

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
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юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 

документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 

участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 

името на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

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

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с  участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на на 57 730,00 

(петдесет и седем хиляди седемстотин и тридесет) лева, платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 

кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

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

сумата от  500,00 (петстотин) лева, платима по IBAN: 

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

00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна. 

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 

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

тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

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

рег. № РД20012441ВН/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 

провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, бул. 

„Сливница“ № 163, ПИ 10135.3516.30. 

Предлагам следния проект за решение: 

2.0. 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 
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общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № РД20012441ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна допълва 

„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2020 година”, както следва: Към Раздел VIII „Недвижими 

имоти – частна общинска собственост, за които в Община Варна ще се 

проведе процедура по продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС и 

НРПУРОИ – публичен търг или публично оповестен конкурс‟, съгласно 

ЗОС се добавя следния текст: 

 

№ Административен адрес АОС № 

1 гр. Варна, бул. „Сливница“ № 163, представляващ  

ПИ с идентификатор 10135.3516.30,  

с площ от 284 кв.м. 

7292/08.01.2013 г. 

 

2.1. 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. № РД20012441ВН/03.07.2020 г., Общински съвет - 

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 

Община Варна, гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 163, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3516.30 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.тридесет), с 

площ от 284 (двеста осемдесет и четири) кв.м., при граници на имота: ПИ 

10135.3516.44, ПИ 10135.3516.45, ПИ 10135.3516.46, ПИ 10135.3516.31, 

ПИ 10135.3513.253 и ПИ 10135.3516.29, предмет на Акт за частна 

общинска собственост № 7292/08.01.2013 г., в размер на 236 480,00 (двеста 

тридесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет) лева, без включен ДДС. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № РД20012441ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 

Община Варна, гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 163, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3516.30 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.тридесет), с 

площ от 284 (двеста осемдесет и четири) кв.м., при граници на имота: ПИ 

10135.3516.44, ПИ 10135.3516.45, ПИ 10135.3516.46, ПИ 10135.3516.31, 
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ПИ 10135.3513.253 и ПИ 10135.3516.29, предмет на Акт за частна 

общинска собственост № 7292/08.01.2013 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена 236 480,00 (двеста тридесет и шест 

хиляди четиристотин и осемдесет) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 23 648,00 (двадесет и три хиляди шестстотин четиридесет 

и осем) лева. 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 

 

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

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 

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

или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 

вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 

на заявителя, че: 

а) че не е обявен в несъстоятелност; 

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

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 23 648,00 лв., 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 

„Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 

сумата от 500 лв. (петстотин лева), платима по IBAN: 

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

00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 



12 
 

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

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

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

рег. № РД20012444ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 

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

район „Младост“, ж.к. „Възраждане“, ПИ 10135.3511.560. 

Предлагам следния проект за решение: 

4.0. 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. № РД20012444ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 

Варна одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

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

район „Младост“, ж.к. „Възраждане“, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 10135.3511.560 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 

хиляди петстотин и единадесет.петстотин и шестдесет), с площ от 6 646 

(шест хиляди шестотин четиридесет и шест) кв.м., при граници на имота: 

ПИ 10135.3511.343 и ПИ 10135.3511.490, предмет на Акт за общинска 

собственост № 5225/13.10.2008 г., в размер на 2 608 000 (два милиона 

шестстотин и осем хиляди) лева, без включен ДДС. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012444ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 

публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. 

„Възраждане“, представляващ поземлен имот с идентификатор 

10135.3511.560 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 

единадесет.петстотин и шестдесет), с площ от 6 646 (шест хиляди 

шестотин четиридесет и шест) кв.м., при граници на имота: ПИ 

10135.3511.343 и ПИ 10135.3511.490, предмет на Акт за общинска 

собственост № 5225/13.10.2008 г. 
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Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване, при начална тръжна цена в размер на 2 608 000 (два милиона 

шестстотин и осем хиляди) лева, без включен ДДС. 

 Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 260 800 (двеста и шестдесет хиляди и осемстотин) лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 

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

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 

юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 

документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 

участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 

името на заявителя, че: 

 а) не е обявен в несъстоятелност; 

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

 в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с  участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на на 260 800,00 

(двеста и шестдесет хиляди и осемстотин) лева, платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 

кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

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

сумата от  500,00 (петстотин) лева, платима по IBAN: 

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

00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна. 

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 
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*Документите за участие в търга да са издадени в срока от 

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

тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

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

рег. № РД20012442ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 

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

район „Младост“, ж.к. „Възраждане“, ПИ 10135.3511.1516. 

Предлагам следния проект за решение: 

5.0. 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 от Закона за общинската собственост и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № РД20012442ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител 

на имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в Община 

Варна, гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1516 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда петстотин и 

шестнадесет), с площ от 2 185 (две хиляди сто осемдесет и пет) кв.м., при 

граници на имота: ПИ 10135.3511.535 и ПИ 10135.3511.200, предмет на  

Акт за частна общинска собственост № 9333/14.12.2016 г. в размер на 1 

465 100 (един милион четиристотин шестдесет и пет хиляди и сто) лева, 

без  включен ДДС. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1  от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012442ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 

публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 

общинска собственост, находящ се в Община Варна, гр. Варна,  район 

„Младост“, ж.к. „Възраждане“, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 10135.3511.1516 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 

хиляди петстотин и единадесет.хиляда петстотин и шестнадесет), с площ   

2 185 кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.3511.535 и ПИ 

10135.3511.200, предмет на  Акт за частна общинска собственост № 

9333/14.12.2016 г. 
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Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване, при начална тръжна цена в размер на 1 465 100 (един милион 

четиристотин шестдесет и пет хиляди и сто) лева, без  включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 146 510 (сто четиридесет и шест хиляди петстотин и 

десет) лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 

Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 

 

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

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 

юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 

документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 

участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 

името на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

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

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с  участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 146 510,00 (сто 

четиридесет и шест хиляди петстотин и десет) лева, платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 

кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

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

сумата от  500,00 (петстотин) лева, платима по IBAN: 

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

00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна. 

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 
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*Документите за участие в търга да са издадени в срока от 

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

тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

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

рег. № РД20012449ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 

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

ул. „Полковник Петър Динков“ № 4, ПИ 10135.4504.311. 

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, във връзка с чл. 

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

на Община Варна с рег. № РД20012449ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в Община 

Варна, гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, ул. „Полковник Петър 

Динков“ № 4, представляващ поземлен имот с идентификатор 

10135.4504.311 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 

и четири.триста и единадесет), с площ от 279 (двеста седемдесет и девет) 

кв.м. и сграда с идентификатор 10135.4504.311.1 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.триста и 

единадесет.едно) със застроена площ от 73 (седемдесет и три) кв.м., при 

граници на имота: ПИ 10135.4504.312, ПИ 10135.4504.308, ПИ 

10135.4504.767 и ПИ 10135.4504.610, предмет на акт за частна общинска 

собственост № 9044/20.05.2016 г., в размер на 76 320 (седемдесет и шест 

хиляди триста и двадесет) лева, без включен ДДС, както следва: 

- поземлен имот с идентификатор 10135.4504.311 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.триста и единадесет), с 

площ от 279 (двеста седемдесет и девет) кв.м. на стойност 27 500,00 лв. 

(двадесет и седем хиляди и петстотин лева), без включен ДДС. 

- поземлен имот с идентификатор 10135.4504.311.1 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.триста и 

единадесет.едно), със застроена площ от 73 (седемдесет и три) кв.м. на 

стойност 48 820,00 лв. (четиридесет и осем хиляди осемстотин и двадесет 

лева), без включен ДДС. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1  от Закона за 
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общинската собственост, във връзка с чл. 31 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 г.“ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с рег. № РД20012449ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 

Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 

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

Варна, район „Владислав Варненчик“, ул. „Полковник Петър Динков“ № 4, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4504.311 (десет 

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

единадесет), с площ от 279 (двеста седемдесет и девет) кв.м. и сграда с 

идентификатор 10135.4504.311.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 

хиляди петстотин и четири.триста и единадесет.едно) със застроена площ 

от 73 (седемдесет и три) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.4504.312, 

ПИ 10135.4504.308, ПИ 10135.4504.767 и ПИ 10135.4504.610, предмет на 

акт за частна общинска собственост № 9044/20.05.2016 г., в размер на 76 

320,00 лв. (седемдесет и шест хиляди триста и двадесет лева), без включен 

ДДС, както следва: 

- поземлен имот с идентификатор 10135.4504.311 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.триста и единадесет), с 

площ от 279 (двеста седемдесет и девет) кв.м. на стойност 27 500,00 

(двадесет и седем хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС. 

- поземлен имот с идентификатор 10135.4504.311.1 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.триста и 

единадесет.едно) със застроена площ от 73 (седемдесет и три) кв.м. на 

стойност 48 820,00 (четиридесет и осем хиляди осемстотин и двадесет) 

лева, без включен ДДС. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена 76 320,00 (седемдесет и шест хиляди 

триста и двадесет) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 7 632,00 (седем хиляди шестстотин тридесет и два) лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

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

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
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юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 

или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 

вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 

на заявителя, че: 

а) че не е обявен в несъстоятелност; 

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

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 7 632,00 (седем 

хиляди шестстотин тридесет и два) лева, платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 

кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

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

сумата от 500 лв. (петстотин лева), платима по IBAN: 

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

00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

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

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

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

рег. № РД20012443ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 

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

Варна, район „Аспарухово“, со „Боровец Юг“ , ПИ 10135.5404.2222. 

Предлагам следния проект за решение: 

7.0. 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. № РД20012443ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
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Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 

Община Варна, гр. Варна, район „Аспарухово‟, с.о. „Боровец Юг“, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5404.2222 (десет 

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

двеста двадесет и две), с площ от 981 (деветстотин осемдесет и един) кв.м., 

при граници на имота: ПИ 10135.5404.1744, ПИ 10135.5404.2131, ПИ 

10135.5404.2132, ПИ 10135.5404.2134, ПИ 10135.5404.9758, предмет на акт 

за частна общинска собственост № 5754/17.07.2009 г., в размер на 29 

500,00 (двадесет и девет хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № РД20012443ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 

Община Варна, гр. Варна, район „Аспарухово‟, с.о. „Боровец Юг“, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5404.2222 (десет 

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

двеста двадесет и две), с площ от 981 (деветстотин осемдесет и един) кв.м., 

при граници на имота: ПИ 10135.5404.1744, ПИ 10135.5404.2131, ПИ 

10135.5404.2132, ПИ 10135.5404.2134, ПИ 10135.5404.9758. За 

гореописания недвижим имот е съставен Акт за частна общинска 

собственост № 5754/17.07.2009 г. вписан по надлежния ред в Служба по 

вписванията – град Варна. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена 29 500,00 (двадесет и девет хиляди и 

петстотин) лева, без включен ДДС. 

 Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 2 950,00 (две хиляди деветстотин и петдесет) лева. 

 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

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

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
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съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 

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

или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 

вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 

на заявителя, че: 

а) че не е обявен в несъстоятелност; 

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

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 950,00 лв. 

(две хиляди деветстотин и петдесет лева) платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 

кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 

сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 

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

00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

 *Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

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

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

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

рег. № РД20012446ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 

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

район „Младост“, ПИ 10135.3513.3. 

Предлагам следния проект за решение: 

8.0. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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. № РД20012446ВН/03.07.2020 г., Общински съвет - 

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 

град Варна, район „Младост‟,  представляващ поземлен имот с 

идентификатор 10135.3513.3  (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 

петстотин и тринадесет.три) с от площ 1 099 (хиляда деветдесет и девет) 

кв.м.,  при граници на имота: ПИ 10135.3513.1, ПИ 10135.3513.610, ПИ 

10135.3513.10, ПИ 10135.3513.609 и ПИ 10135.3513.4, предмет на Акт за 

частна общинска собственост № 5013/06.08.2008 г., в размер на 248 800 лв. 

(двеста четиридесет и осем хиляди и осемстотин лева), без включен ДДС. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № РД20012446ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот - частна общинска собственост,  находящ се в 

град Варна, район „Младост‟, Западна промишлена зона, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 10135.3513.3 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.три хиляди петстотин и тринадесет.три) с площ от 1 099 (хиляда 

деветдесет и девет) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.3513.1, ПИ 

10135.3513.610, ПИ 10135.3513.10, ПИ 10135.3513.609 и ПИ 10135.3513.4.  

 За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 

5013/06.08.2008 г.  

 Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена 248 800 лв. (двеста четиридесет и осем 

хиляди и осемстотин лева) без включен ДДС. 

 Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 24 880 лв. (двадесет и четири хиляди осемстотин и 

осемдесет лева). 

 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

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

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
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юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 

или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 

вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 

на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

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

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 24 880 лв. 

(двадесет и четири хиляди осемстотин и осемдесет лева) платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 

кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 

сумата от 500 лв. (петстотин лева), платима по IBAN: 

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

00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

 *Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

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

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга, издаде  заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

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

рег. № РД20012450ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 

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

со „Ментеше“, ПИ 10135.4501.1221. 

Предлагам следния проект за решение: 

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

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

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

на Община Варна с рег. № РД20012450ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
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Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

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

с.о. „Ментеше“, представляващ поземлен имот с идентификатор 

10135.4501.1221 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 

и едно.хиляда двеста двадесет и едно), с площ от 530 (петстотин и 

тридесет) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.4501.1222, ПИ 

10135.4501.9549, ПИ 10135.4501.9522 и ПИ 10135.4501.1220, предмет на 

акт за частна общинска собственост № 9680/22.12.2017 г., в размер на 38 

000,00 лв. (тридесет и осем хиляди лева), без включен ДДС.  

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1  от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 

изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

общинска собственост 2020 г.“ и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД20012450ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 

реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 

частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с.о. „Ментеше“, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1221 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и едно.хиляда двеста 

двадесет и едно), с площ от 530 (петстотин и тридесет) кв.м., при граници 

на имота: ПИ 10135.4501.1222, ПИ 10135.4501.9549, ПИ 10135.4501.9522 и 

ПИ 10135.4501.1220, предмет на акт за частна общинска собственост № 

9680/22.12.2017 г.  

 Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена 38 000,00 лв. (тридесет и осем 

хиляди лева), без включен ДДС. 

 Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 3 800,00 лв. (три хиляди и осемстотин лева). 

 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

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

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 

юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
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или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 

вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 

на заявителя, че: 

а) че не е обявен в несъстоятелност; 

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

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 800,00 лв. 

(три хиляди и осемстотин лева), платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 

кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 

сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 

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

00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

 *Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

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

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

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

рег. № РД20012445ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 

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

со „Ракитника“ , ПИ 10135.5426.2543. 

Предлагам следния проект за решение: 

10.0. 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. № РД20012445ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
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имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

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

с.о. „Ракитника“, представляващ поземлен имот с идентификатор 

10135.5426.2543 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 

двадесет и шест.две хиляди петстотин четиридест и три) по КК и КР, 

одобрени със заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК с площ от 

820 (осемстотин и двадесет) кв.м., при граници на имота: ПИ 

10135.5426.9502, ПИ10135.5426.1061, ПИ10135.5426.2544, ПИ 

10135.5426.1058, ПИ 10135.5426.1057 в  размер на 28 948,00 (двадесет и 

осем хиляди деветстотин четиридесет и осем) лева, без включен ДДС, при 

пазарна стойност на 1 кв.м., възлизаща на 35,00 (тридесет и пет) лева. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012445ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 

публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, с.о. „Ракитника“, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2543 (десет хиляди сто 

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

петстотин четиридест и три) по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-

73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК с площ от 820 (осемстотин и двадесет) 

кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.5426.9502, ПИ 10135.5426.1061, ПИ 

10135.5426.2544, ПИ 10135.5426.1058, ПИ 10135.5426.1057. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 

7091/05.09.2020 г., вписан в Служба по вписванията – Варна с вх. рег. № 

19066/12.09.2012 г., акт 148, дело № 10368. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена в размер на 28 948,00 (двадесет и 

осем хиляди деветстотин четиридесет и осем) лева,  без включен ДДС. 

 Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 2 894,80 лв. (две хиляди осемстотин деветдесет и четири 

лева и осемдесет стотинки). 

 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

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

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
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2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 

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

или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено от 

участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 

на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

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

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 894,80 лв. 

(две хиляди осемстотин деветдест и четири лева и осемдесет стотинки), 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 

„Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

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

сумата от 100 лв. (сто лева), платима по IBAN: 

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

00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна.  

 *Документите за участие в търга да са издадени в срока от 

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

тръжните документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

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

рег. № РД20012463ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 

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

со „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3058. 

Предлагам следния проект за решение: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
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22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета 

на Община Варна с рег. № РД20012463ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

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

с.о. „Зеленика”, представляващ поземлен имот с идентификатор 

10135.5545.3058 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 

четиридесет и пет.три хиляди петдесет и осем), с площ от 376 (триста 

седемдесет и шест) кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост 

№ 7883/13.08.2014 г., в размер на 27 000,00 лв. (двадесет и седем хиляди 

лева), без  включен ДДС.  

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 

изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с 

общинска собственост 2020 г.“ и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД20012463ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 

реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 

частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с.о. „Зеленика”, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3058 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.три 

хиляди петдесет и осем), с площ от 376 (триста седемдесет и шест) кв.м. За 

имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 7883/13.08.2014 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена 27 000,00 лв. (двадесет и седем хиляди 

лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 2 700,00 лв. (две хиляди и седемстотин лева). 

 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

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

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 

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

или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 

вярност от участника); 
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2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 

на заявителя, че: 

а) че не е обявен в несъстоятелност; 

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

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 700,00 лв. 

(две хиляди и седемстотин лева) платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 

кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 

сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 

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

00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

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

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга  издаде  заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

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

рег. № РД20012455ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 

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

ул. „Гладиола“ № 6, ПИ 10135.2551.473. 

Предлагам следния проект за решение: 

12.0. 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. № РД20012455ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
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Община Варна, гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Гладиола“ № 6, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2551.473 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 

едно.четиристотин седемдест и три), с площ от 461 (четиристотин 

шестдесет и един) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.2551.474, ПИ 

10135.2551.472, ПИ 10135.2551.421, предмет на Акт за частна общинска 

собственост № 9571/20.06.2017 г., в размер на 40 450,00 лв. (четиридесет  

хиляди и четиристотин и петдесет лева), без включен ДДС. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № РД20012455ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 

Община Варна, гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Гладиола“ № 6, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2551.473 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 

едно.четиристотин седемдест и три), с площ от 461 (четиристотин 

шестдесет и един) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.2551.474, ПИ 

10135.2551.472, ПИ 10135.2551.421, предмет на Акт за частна общинска 

собственост № 9571/20.06.2017 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена 40 450,00 лв. (четиридесет хиляди  

четиристотин и петдесет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 4 045,00 лв. (четири хиляди четиридесет и пет лева). 

 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 

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

или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 

вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 

на заявителя, че: 
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а) че не е обявен в несъстоятелност; 

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

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 045,00 лв. 

(четири хиляди четиридесет и пет лева) платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 

кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 

сумата от 500 лв. (петстотин лева), платима по IBAN: 

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

00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

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

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга  издаде  заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

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

рег. № РД20012462ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 

на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в: община 

Варна, с. Звездица, ул. „Вега“ №29,  ПИ 30497.501.121. 

Предлагам следния проект за решение: 

13.0. 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. № РД20012462ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в Община 

Варна, с. Звездица, ул. „Вега“ № 29 с идентификатор 30497.501.121 

(тридесет хиляди четиристотин деветдесет и седем.петстотин и едно.сто 
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двадесет и едно), с площ от 1054 (хиляда петдесет и четири) кв.м., при 

граници на имота: ПИ 30497.501.100, ПИ 30497.16.21, ПИ 30497.501.769 и 

ПИ 30497.501.811, предмет на Акт за частна общинска собственост № 

8884/14.03.2016 г., в размер на 28 400,00 (двадесет и осем хиляди и 

четиристотин) лева, без  включен ДДС.  

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1  от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012462ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 

публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 

общинска собственост, находящ се в Община Варна, с. Звездица, ул. 

„Вега“ № 29 с идентификатор 30497.501.121 (тридесет хиляди 

четиристотин деветдесет и седем.петстотин и едно.сто двадесет и едно), с 

площ 1054 (хиляда петдесет и четири) кв.м., при граници на имота: ПИ 

30497.501.100, ПИ 30497.16.21, ПИ 30497.501.769 и ПИ 30497.501.811, 

предмет на Акт за частна общинска собственост № 8884/14.03.2016 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване, при начална тръжна цена в размер на 28 400,00 (двадесет и осем 

хиляди и четиристотин) лева, без  включен ДДС.  

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 2 840,00 (две хиляди осемстотин и четиридесет) лева. 

  

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 

Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 

 

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

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 

юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 

документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 

участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 

името на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

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

2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с  участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 840,00 (две 

хиляди осемстотин и четиридесет) лева, платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 

кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

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

сумата от  200,00 (двеста) лева., платима по IBAN: 

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

00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна. 

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 

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

тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

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

рег. № РД20012459ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 

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

район „Приморски“, ул. „Доктор Любен Попов“ №20,  ПИ 10135.2563.357. 

Предлагам следния проект за решение: 

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

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

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

на Община Варна с рег. № РД20012459ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се Община 

Варна, гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Доктор Любен Попов“ № 20, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2563.357 (десет 

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

петдесет и седем), с площ от 300 (триста) кв.м., при граници на имота: ПИ 
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10135.2563.247, ПИ 10135.2563.262, ПИ 10135.2563.355 и ПИ 

10135.2563.356, предмет на Акт за частна общинска собственост № 

10100/17.04.2019 г., в размер на 48 960,00 лв. (четиридесет и осем хиляди 

деветстотин и шестдесет лева), без включен ДДС.  

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1  от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 

изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

общинска собственост 2020 г.“ и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД20012459ВН/03.07.2020 г, Общински съвет – Варна реши 

да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 

частна общинска собственост, находящ се в Община Варна, гр. Варна, 

район „Приморски“, ул. „Доктор Любен Попов“ № 20, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 10135.2563.357 (десет хиляди сто тридесет 

и пет.две хиляди петстотин шестдесет и три.триста петдесет и седем), с 

площ от 300 (триста) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.2563.247, ПИ 

10135.2563.262, ПИ 10135.2563.355 и ПИ 10135.2563.356, предмет на Акт 

за частна общинска собственост № 10100/17.04.2019 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена 48 960,00 лв. (четиридесет и осем 

хиляди деветстотин и шестдесет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 4 896,00 лв. (четири хиляди осемстотин деветдесет и 

шест лева). 

 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

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

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 

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

или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 

вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 

на заявителя, че: 

а) че не е обявен в несъстоятелност; 
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б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 896,00 лв. 

(четири хиляди осемстотин деветдесет и шест лева) платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 

кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 

сумата от 500 лв. (петстотин лева), платима по IBAN: 

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

00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

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

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

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

рег. № РД20012453ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 

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

со „Ментеше“, ПИ 10135.4501.1680.  

Предлагам следния проект за решение: 

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

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

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

на Община Варна с рег. № РД20012453ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

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

с.о. „Ментеше“, представляващ поземлен имот с идентификатор 

10135.4501.1680 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 

и едно.хиляда шестстотин и осемдесет), с площ от 451 (четиристотин 
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петдесет и един) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.4501.1681, ПИ 

10135.4501.1236, ПИ 10135.4501.420 и ПИ 10135.4501.9520, предмет на 

Акт за частна общинска собственост № 10016/29.10.2018 г., в размер на 29 

658,00 лв. (двадесет и девет хиляди шестстотин петдесет и осем лева), без 

включен ДДС.  

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1  от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 

изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

общинска собственост 2020 г.“ и по  предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД20012453ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 

реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 

частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с.о. „Ментеше“, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1680 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и едно.хиляда 

шестстотин и осемдесет), с площ от 451 (четиристотин петдесет и един) 

кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.4501.1681, ПИ 10135.4501.1236, ПИ 

10135.4501.420 и ПИ 10135.4501.9520, предмет на Акт за частна общинска 

собственост № 10016/29.10.2018 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена 29 658,00 лв. (двадесет и девет хиляди 

шестстотин петдесет и осем лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 2 965,80 лв. (две хиляди деветстотин шестдесет и пет 

лева и осемдесет стотинки). 

 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

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

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 

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

или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 

вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 

на заявителя, че: 
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а) че не е обявен в несъстоятелност; 

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

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 965,80 лв. 

(две хиляди деветстотин шестдесет и пет лева и осемдесет стотинки) 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 

„Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 

сумата от 200 (двеста лева), платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 

BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна 

кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

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

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

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

рег. № РД20012454ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 

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

район „Аспарухово“, со „Боровец Север“ , ПИ 10135.5401.3607. 

Предлагам следния проект за решение: 

16.0. 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. № РД20012454ВН/03.07.2020 г., Общински съвет - 

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 

Община Варна, гр. Варна, район „Аспарухово‟, с.о. „Боровец – Север“, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5401.3607 (десет 
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хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и едно.три хиляди 

шестстотин и седем), с площ от 539 (петстотин тридесет и девет) кв.м., при 

граници на имота: ПИ 10135.5401.9556, ПИ 10135.5401.697, ПИ 

10135.5401.3615, ПИ 10135.5401.3606 и ПИ 10135.5401.692, предмет на 

Акт за частна общинска собственост № 9983/25.09.2018 г., в размер на 13 

210,00 лв. (тринадесет хиляди двеста и десет лева), без включен ДДС. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № РД20012454ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 

Община Варна, гр. Варна, район „Аспарухово‟, с.о. „Боровец – Север“, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5401.3607 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и едно.три хиляди 

шестстотин и седем), с площ от 539 (петстотин тридесет и девет) кв.м., при 

граници на имота: ПИ 10135.5401.9556, ПИ 10135.5401.697, ПИ 

10135.5401.3615, ПИ 10135.5401.3606 и ПИ 10135.5401.692, предмет на 

Акт за частна общинска собственост № 9983/25.09.2018 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена 13 210,00 лв. (тринадесет хиляди 

двеста и десет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 1 321,00 лв. (хиляда триста двадесет и един лева). 

 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

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

търговци и юридически лица. 

 2. За участие в търга са необходими следните документи: 

 2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 

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

или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 

вярност от участника); 

 2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 

на заявителя, че: 

а) че не е обявен в несъстоятелност; 
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б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 

в) не се намира в ликвидация. 

 2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 

 2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

 2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

 2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 321,00 лв. (хиляда 

триста двадесет и един лева) платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 

кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

 2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 

сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 

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

00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

 *Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

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

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

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

рег. № РД20012452ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба 

на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в: община 

Варна, с. Каменар, кв. 54, УПИ  XXI-531.  

Предлагам следния проект за решение: 

17.0. 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. № РД20012452ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в Община 

Варна, с. Каменар, кв. 54, представляващ УПИ XXІ-531, с площ от 839 

(осемстотин тридесет и девет) кв.м., при граници на имота: улица, УПИ 

XI-530 и УПИ XX-532, предмет на акт за частна общинска собственост № 
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10089/09.05.2019 г., вписан в книгите по вписванията на 14.05.2019 г. под 

вх. № 11491, Акт № 190, дело № 6758/2019 г., в размер на 22 457,00 лв. 

(двадесет и две хиляди четиристотин петдесет и седем лева), без включен 

ДДС.  

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 

изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

общинска собственост 2020 г.“ и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД20012452ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши 

да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна 

общинска собственост, находящ се в Община Варна, с. Каменар, кв. 54, 

представляващ УПИ XXІ-531, с площ от 839 (осемстотин тридесет и девет) 

кв.м., при граници на имота: улица, УПИ XI-530 и УПИ XX-532, предмет 

на акт за частна общинска собственост № 10089/09.05.2019 г., вписан в 

книгите по вписванията на 14.05.2019 г. под вх. № 11491, Акт № 190, дело 

№ 6758/2019 г.  

 Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена 22 457,00 лв. (двадесет и две хиляди 

четиристотин петдесет и седем лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 2 245,70 лв. (две хиляди двеста четиридесет и пет лева и 

седемдесет стотинки). 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

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

търговци и юридически лица. 

 2. За участие в търга са необходими следните документи: 

 2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за зактуалното правно състояние на заявителя (за 

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

или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 

вярност от участника); 

 2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 

на заявителя, че: 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 

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

 в) не се намира в ликвидация. 
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 2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 

 2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

 2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

 2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 245,70 лв. 

(две хиляди двеста четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки), 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 

„Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 

сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 

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

00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

 *Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

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

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга  издаде  заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Заповядайте! 

 

Мария АНГЕЛОВА – ДОЙЧЕВА 

Изразявам нашето отрицателно становище на групата от 

„Демократична България“. Ще гласуваме „против“, защото основанията са, 

че в момента сме в икономическа криза. В икономическа криза никой не 

продава, най-малкото при една продажба не могат да се постигнат 

офертите, които цели всеки един продавач. Имотният пазар е в застой и не 

е момента сега да се продава. Още повече аргумента при приемането на 

бюджета и уверенията на Кмета е, че Общината е в прекрасно 

икономическо състояние. След като е в прекрасно икономическо 

състояние, не виждаме причина да се осъществяват тези продажби на всяка 

цена в момента. 

 

Юлияна БОЕВА 
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Благодаря, г-жо Дойчева. Това е заложено, както в Годишната 

програма на Община Варна, така и в бюджета. Г-жо Гърдева, заповядайте. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Аз мисля, че колегите би трябвало да започнат вече да се 

информират и да се научат, че Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти е част от бюджета на Община Варна, който ние вече 

сме гласувахме и приехме. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Ако мога да направя едно уточнение по отношение на финансовото 

състояние на Община Варна. Този факт, наблягам на думата „факт“ беше 

преди кризата и няма как след тази криза Община Варна да е в добро 

икономическо състояние, все пак имайте предвид, че със сигурност ще има 

корекция в бюджета, няма начин. 

 

Юлияна БОЕВА 

Това е заложено в Годишната програма и в бюджета, подчертавам го 

и аз. Те са неразривно свързани неслучайно, когато приемаме бюджета на 

Община Варна първо гласуваме Годишна програма за тези търгове и 

съответно бюджета. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Искам да споделя нещо с Вас, което може би малко хора знаят. На 

01.07.2020 г. се проведе учредително заседание на комисията по „Финанси, 

бюджет и собственост“, обединени в едно, на което се разглеждаше и 

въпроса „По какъв начин общините могат да успеят да компенсират 

загубите от коронавируса?“. Едно от решенията на Националното 

сдружение на общините беше да се вдигне мораториума върху продажбата 

на съсобствени идеални части в имоти и да се разгърне възможността 

върху общински терени да се строи. Приходната част от общинската 

собственост и от собствеността на общините, като екстрена мярка за тази и 

следващата година са именно освобождаване на този мораториум, че 

общинската собственост не трябва да се пипа и да остане в този вид. 

 

Пейчо ПЕЙЧЕВ 

Уважаема г-жо Председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, аз приемам всички изказвания по отношение на Годишната 

програма за разпореждане и управление с общинска собственост в това 

число и критиките, но Вие сте хората, които сте приели този бюджет. Това, 

което го докладваме днес, то е част от Годишната програма, то е част от 

приходната част на бюджета, която трябва да бъде изпълнена. Да, в 

предвид трудната ситуацията, в която се намираме, търсим всички 
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възможни резерви, за да можем да постигнем това, което сме гласували в 

началото на годината, като бюджет на Община Варна. Не са много 

източниците, от които можем да търсим резерви, но това което 

разглеждаме днес не е резерв, а е част от планираното още в началото на 

годината. Да, има неща които за някои не са приемливи, но нека да гледаме 

общата цел, която е да изпълним приходната част на бюджета на Община 

Варна, а Годишната програма е част от тази цел. Благодаря Ви! 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

 

Подлагам на гласуване  предложенията за решения по точките от 1 

до 17, без точка  3, която я изведохме за отделно разглеждане. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за -14; против - 1; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

  

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА  

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

РД20012464ВН/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 провеждане на 

публичен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 

175, ПИ 10135.3516.24. 

Преди да предложа на Вашето внимание проекта за решение в т. 3, 

искам да обърна внимание на мотивите, в които е посочено, че по справка 

от Агенция по вписванията има искова молба, по която Община Варна не е 

ответник. 

Предлагам следния проект за решение: 

3.0. 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. № РД20012464ВН/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 VIІІ – „Недвижими 

имоти – частна общинска собственост, за които в Община Варна ще се 

проведе процедура по продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС и 
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НРПУРОИ – публичен търг или публично оповестен конкурс се добавя 

следния текст: 

№ Административен адрес АОС 

1 град Варна, бул. „Сливница” № 175,  

ПИ 10135.3516.24  

с площ от 314 кв.м. 

8528/22.06.2015 г. 

3.1. 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. № РД20012464ВН/03.07.2020 г., Общински съвет - 

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 

град Варна, район „Младост‟, бул. „Сливница‟ № 175, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 10135.3516.24 (десет хиляди сто тридесет 

и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.двадесет и четири) с площ от 

314 (триста и четиринадесет) кв.м., при граници на имота: ПИ 

10135.3516.33, ПИ 10135.3516.34, ПИ 10135.3516.25, ПИ 10135.3513.253 и 

ПИ 10135.3516.23, предмет на Акт за частна общинска собственост № 

8528/22.06.2019 г., в размер на 328 000 (триста двадесет и осем хиляди) 

лева, без включен ДДС. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – 

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

РД20012464ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 

публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 

общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Младост‟, бул. 

„Сливница‟ № 175, представляващ поземлен имот с идентификатор 

10135.3516.24 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 

шестнадесет.двадесет и четири), с площ от 314 (триста и четиринадесет) 

кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.3516.33, ПИ 10135.3516.34, ПИ 

10135.3516.25, ПИ 10135.3513.253 и ПИ 10135.3516.23. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 

8528/22.06.2015 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена 328 000 (триста двадесет и осем 

хиляди) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 32 800 лв. (тридесет и две хиляди и осемстотин лева). 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
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Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 

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

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 

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

или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 

вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 

на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

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

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 32 800 лв. 

(тридесет и две хиляди и осемстотин лева), платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 

кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 

сумата от 500 лв. (петстотин лева), платима по IBAN: 

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

00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

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

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 
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Юлияна БОЕВА 

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

 

Мария АНГЕЛОВА–ДОЙЧЕВА 

Общината е ответник по това производство, има вписана искова 

молба от 20.10.2008 г., а тази от 2017 г. е между трети физически лица за 

този имот по имотната партида. Това го виждам от удостоверението за 

тежести, като уточнение. 

 

Петко БОЙНОВСКИ  

По исковата молба от 2008 г. производството е прекратено. Колегите 

от Правно-нормативната дирекция са извършили съответната проверка, 

затова са дали и становище, че няма пречки да бъде реализирана сделката. 

Имотът, за който говорим е един от три имота включени в едно УПИ по 

план от 1999 година. Останалите два са се отказали от отчуждителните 

обезщетения, върнали са ги и са си върнали собствеността. 

 

Юлияна БОЕВА 

По преписката е приложено становището на дирекция „Правно-

нормативно обслужване“, което в заключение гласи, че няма пречки да се 

извърши исканата сделка. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за -15; против - 1; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

АУ023665ВН-013ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка 

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

находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Акация“ № 6А-Б. 

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, във връзка с чл. 

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

на Община Варна с рег. № АУ023665ВН-013ВН/03.07.2020 г., Общински 

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

на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в Община Варна, 

с. Каменар, ул. „Акация“ № 6А-Б, представляващ 271 (двеста седемдест и 

един) кв.м. идеални части от УПИ № VІ-483, 484 кв. 31 целия с площ от 
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533 (петстотин тридесет и три) кв.м., при граници на имота: УПИ № VІІ-

481, 482, УПИ № V-485, 486, улица, в размер на 7 046,00 (седем хиляди и 

четиридесет и шест) лева, без включен ДДС, на Светослав Симеонов 

Христов. 

За УПИ № VІ-483, 484 кв. 31, находящ е в Община Варна, с. 

Каменар, ул. „Акация“ № 6А-Б с площ от 533 (петстотин тридесет и три) 

кв.м. е съставен Акт за частна общинска собственост № 6747/06.02.2012 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 -14; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

АУ096339ВН-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. „Братя Миладинови“ № 43-45, ПИ 

10135.1505.185. 

Предлагам следния проект за решение: 

19. 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. № АУ096339ВН-025ВН/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. 

„Братя Миладинови“ № 43-45, представляващ 36,86 (тридесет и шест цяло 

и осемдесет и шест стотни) кв.м. идеална част 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 

10 940,00 (десет хиляди деветстотин и четиридесет) лева, без включен ДДС 
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на Светла Вълканова Георгиева и Георги Димитров Георгиев /в СИО/ при 

равни квоти. 

За 299,22 (двеста деветдесет и девет цяло двадесет и две 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. 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. 

 

Юлияна БОЕВА 

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

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, искам да призова 

Общината и администрацията в частност, да спазват и да търсят правата си 

по чл. 33 от Закона за собствеността. В една част от преписките, които в 

момента сме разгледали има извършване на сделки от съсобственици с 

Община Варна, които са продали своята част на лица, които не са 

съсобственици в имота. И питам аз – предложено ли е на Община Варна 

тази част да бъде изкупена от нея, когато се е случило? Прочетете 

нотариалните актове и сами ще видите. Правата по чл. 33 от Закона за 

собствеността упражнени ли са навсякъде? Това ми е първия въпрос. 

Вторият ми въпрос по отношение на тази точка конкретно е на база на 

становището на Правно-нормативна дирекция приложено към преписката. 

Моля, да ми бъде отговорено защо не са представени всички документи и 

защо Общината не е упражнила правата си по чл. 33 от ЗС. Благодаря. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

По отношение на правния анализ, представихме им всички стари 

актове, които бяха съставени. По отношение на нотариалния акт, те 

продават самостоятелен обект в сграда с право на строеж, те не продават 

идеални части от земята. От гледна точка становището на районната 

администрация и на дирекция „Архитектура“, че сградата е законно 

изградена по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, 

имат право да изкупят полагащите им се идеални части, съответстващи на 

правото на строеж. Когато се продава самостоятелен обект в сграда с 

повече от два етажа, ако касаят идеални части от земята, тези идеални 

части към съответния самостоятелен обект, ние не сме в режим на 

съсобственост. Там сме в режим на етажна собственост. Нотариалния им 
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акт няма идеални части от земята, не засяга общинска собственост, няма 

как първо да предложат на нас покупката на апартамента, за да може ние 

да влезем във владение на самия апартамент. Няма как да прилагаме чл. 33 

от Закона за собствеността. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Г-н Бойновски, каква е поправката в нотариалния акт, която е 

извършена през 2019 година? Областна управа е отговорила с писмо. Тя 

освен апартамента прехвърля ли и идеални части от земята, защото от 

писмото става ясно, че част от идеалните части по земята са към Община 

Варна, но не се уточнява какви. Благодаря. 

 

Петко БОЙНОВСКИ  

Преди влизане в сила на §42 от Закона за изменение и допълнение на 

Закона за общинската собственост през 2004 година, всички терени 

предвидени за жилищно строителство за задоволяване на общински 

потребности с влязъл в сила ПУП–ПРЗ или изменение за строително 

регулационен план по смисъла на ЗТСУ към 05.11.1999 г. преминават в 

собственост на Общината. Областна администрация имат извършени 

разпоредителни сделки за идеални части от земята така, както ние в 

момента продаваме тези идеални части съответстващи на правото на 

строеж на апартамента. Така, че те са извършили продажба на част от 

идеалните части за съответните идеални части, които съответстват на 

обектите, които са предявили искания към тях. След 2004 г. трябваше да 

бъдат представени всички преписки при нас, за да продължим ние 

процедурите нататък. 

 

Христо АТАНАСОВ 

По документите, които в момента аз разглеждам, не съм направил 

допълнително проучване, но ще го направя и затова ще сме „против“ тази 

точка. Ще Ви кажа само параметри на 910 кв.м за този имот, придобивайки 

един апартамент имате максимална плътност 80, кинт 5 на тези кв.м ще Ви 

стане ясно за какво става въпрос и какво Община Варна ще загуби, защото 

тя също може да изпълни това мероприятие, под каква форма е друг 

въпрос. И пак казвам по тези документи и по становището от Дирекция 

ПНО аз не считам, че тази точка трябва да бъде тук. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 
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Резултати от гласуването: за - 9; против - 5; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА  

 

Юлияна БОЕВА 

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

АУ065702ВН-023ВН/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 „Горна Трака“, ПИ 10135.2623.6139. 

Предлагам следния проект за решение: 

20.0. 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, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ065702ВН-023ВН/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 229 (двеста 

двадесет и девет) кв.м. идеални части от поземлен имот с проектен 

идентификатор 10135.2623.6139 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 

хиляди шестстотин двадесет и три.шест хиляди сто тридесет и девет), 

целия с площ от 1143 (хиляда сто четиридесет и три) кв.м., находящ се в 

гр. Варна, с.о. „Горна Трака“ в размер на 7 684 (седем хиляди шестстотин 

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

кв.м. в размер на 34 (тридесет и четири) лева. 

20.1. 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. № АУ065702ВН-023ВН/03.07.2020 г., 

Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 

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

чрез продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 

Варна, с.о. „Горна Трака“, представляващ 229 (двеста двадесет и девет) 

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

10135.2623.6139 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди шестстотин 

двадесет и три.шест хиляди сто тридесет и девет), целия с площ от 1143 

(хиляда сто четиридесет и три) кв.м., при граници на имота: ПИ 

10135.2623.892, ПИ 10135.2623.8882, ПИ 10135.2623.9512, ПИ 

10135.2623.890, на съсобственика Веска Иванова Иванова.  

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 

10119/09.05.2019 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? Заповядайте, г-н Атанасов. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, в документите, които 

са приложени към преписката са посочени различни квадратури и въпроса 

ми е тези разлики идват от някакво отнемане ли? Това е само уточняващ 

въпрос към Вас, г-н Бойновски? Благодаря. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Прекратяването на собственост е по скица проект на база изменение 

на действащия застроителен план за имота, съобразен с плана за уличната 

регулация на со „Горна Трака“. Затова има промяна в площите по 

отношение на квадратите, които имате предвид. Като приключим 

собствеността, ще бъде отразен действителния размер на имота в 

Кадастъра.  

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за -15; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

АУ049164ВН-008ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка 

във връзка с прекратяване на съсобственост върху имоти, находящи се в 

гр. Варна, м-ст „Атанас Тарла“, район „Владислав Варненчик“.  

Предлагам следния проект за решение: 

21.0. 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, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег № 

АУ049164ВН-008ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 
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пазарните оценки, изготвени във връзка с прекратяване на съсобственост, 

чрез замяна на 130 (сто и тридесет) кв.м идеални части от поземлен имот с 

проектен идентификатор 10135.4027.52 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.четири хиляди двадесет и седем.петдесет и две), целия с площ от 5609 

(пет хиляди шестстотин и девет) кв.м - общинска собственост, на стойност 

22 580 (двадесет и две хиляди петстотин и осемдесет) лева, без включен 

ДДС, при цена на 1(един) кв.м в размер на 173,69 (сто седемдесет и три 

лева и шестдесет и девет стотинки), без включен ДДС , срещу 57 (петдесет 

и седем) кв.м, които се отнемат от поземлен имот с идентификатор 

10135.4027.48 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди двадесет и 

седем.четиридесет и осем), целия с площ от 5 537 (пет хиляди петстотин 

тридесет и седем) кв.м - частна собственост, на стойност 9 900 (девет 

хиляди и деветстотин) лева, без включен ДДС, при цена на 1 (един) кв.м в 

размер на 173,68 (сто седемдесет и три лева и шестдесет и осем стотинки), 

без включен ДДС. 

21.1. 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 по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег № АУ049164ВН-008ВН/03.07.2020 г., 

Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността чрез замяна 

като: 

1. Община Варна прехвърли собствеността върху 130 (сто и 

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

10135.4027.52 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди двадесет и 

седем.петдесет и две), целия с от площ 5609 (пет хиляди шестстотин и 

девет) кв.м, идентичен с УПИ IV-48 „за автосалон и автосервиз", кв. 27 по 

плана на м-ст „Атанас Тарла“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, на 

съсобствениците Белин Алипиев Велев, Георги Павлов Атанасов, Недю 

Белинов Велев, по одобрената по т.1 пазарна оценка при следните квоти: 

- За Георги Павлов Атанасов в ½ идеална част от общинския имот; 

- За Белин Алипиев Велев 1/3 идеална част от общинския имот; 

- За Недю Белинов Велев 1/6 идеална част от общинския имот. 

За 130 кв.м идеални части от поземлен имот с проектен 

идентификатор 10135.4027.52 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 

хиляди двадесет и седем.петдесет и две) има съставен Акт за общинска 

собственост  №10248/25.09.2019 г. 

2. В замяна Георги Павлов Атанасов, Белин Алипиев Велев, Недю 

Белинов Велев да прехвърлят собствените си 57 (петдесет и седем) кв.м, 

които се отнемат от поземлен имот с идентификатор 10135.4027.48 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди двадесет и седем.четиридесет и 

осем), целия с площ от 5 537 (пет хиляди петстотин тридесет и седем) кв.м, 

попадащи в уличната регулация на м-ст „Атанас Тарла", район „Владислав 
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Варненчик, които ще се приобщят към ПИ:10135.4027.37 с начин на 

трайно ползване „за второстепенна улица", на Община Варна по 

одобрената по т.1 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 

размер на 12 680 (дванадесет хиляди шестстотин и осемдесет) лева следва 

да се заплати в полза на Община Варна от Георги Павлов Атанасов, Белин 

Алипиев Велев, Недю Белинов Велев. 

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-н Атанасов. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, само по същество 

– има ли предхождащ Акт за общинска собственост преди 25.09.2019 г., 

защото ако има, чак тогава ще си задам въпроса. Ако няма, нямам въпрос. 

Не. Добре, благодаря. Нямам въпрос. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за -14; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА 

  

Юлияна БОЕВА 

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

АУ091076ВН-012ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка 

във връзка с прекратяване на съсобственост върху имоти, находящи се в 

гр. Варна, ж.к. „Бриз“. 

Предлагам следния проект за решение: 

22.0. 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, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ091076ВН-012ВН/03.07.2020 г., Общински съвет - Варна одобрява 
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пазарните оценки, изготвени във връзка с прекратяване на съсобственост, 

чрез замяна на 2 (два) кв.м идеални части от поземлен имот с проектен 

идентификатор 10135.2526.2678 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 

хиляди петстотин двадесет и шест.две хиляди шестстотин седемдесет и 

осем), целия с площ от 791 (седемстотин деветдесет и един) кв. м. – 

общинска собственост, на стойност 510 (петстотин и десет) лева, без 

включен ДДС, при цена на 1 (един) кв.м в размер на 255 (двеста петдесет и 

пет) лева, срещу поземлен имот с проектен идентификатор 

10135.2526.2677 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

двадесет и шест.две хиляди шестстотин седемдесет и седем), с площ от 5 

(пет) кв.м – частна собственост, на стойност 1 270 (хиляда двеста и 

седемдесет) лева, без включен ДДС, при цена на 1 (един) кв.м в размер на 

254 (двеста петдесет и четири) лева, 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. 4 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. № АУ091076ВН-012ВН/03.07.2020 г., 

Общински съвет – Варна реши да прехвърли съсобствеността върху 2 (два) 

кв.м идеални части от поземлен имот с проектен идентификатор 

10135.2526.2678 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

двадесет и шест.две хиляди шестстотин седемдесет и осем), целия с площ 

от 791 (седемстотин деветдесет и един) кв. м, идентичен с УПИ XI-320, кв. 

5 по плана на жк „Бриз“ гр. Варна, на съсобственика Веселина 

Любомирова Йорданова. За цитираните идеални части от имота има 

съставен АОС №10072/22.02.2019 г. В замяна Веселина Любомирова 

Йорданова да прехвърли собствения си поземлен имот с проектен 

идентификатор 10135.2526.2677 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 

хиляди петстотин двадесет и шест.две хиляди шестстотин седемдесет и 

седем), с площ от 5 (пет) кв.м, попадащ в уличната регулация на жк „Бриз“, 

на Община Варна.  

Община Варна не дължи разликата в пазарните оценки на 

заменяемите имоти.  

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. 
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Резултати от гласуването: за -15; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 
 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

АУ121553ВН-021ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка 

във връзка с прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти, 

находящи се в гр. Варна, ж.к. „Изгрев – 1“. 

Предлагам следния проект за решение: 

23.0. 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, във връзка с реализиране на 

разпоредителна сделка на основание чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за 

общинската собственост, по реда на чл. 27, т. 4 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а 

именно – прекратяване на съсобственост чрез замяна на 152,20 (сто 

петдесет и две цяло и двадесет стотни) кв. м идеални части – частна 

общинска собственост от поземлен имот с идентификатор 10135.2552.5300 

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

хиляди и триста) със 152 (сто петдесет и два) кв.м идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 10135.2552.5301 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и две.пет хиляди триста и 

едно) с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, собственост 

на Пламен Боянов Йорданов и Милена Димитрова Йорданова (в СИО) и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ121553ВН-

021ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарните оценки, 

изготвени от лицензирани оценители на недвижими имоти, с които са 

определени пазарните стойности на заменяемите имоти, както следва: 

- на 152,20 кв.м. ид.части – общинска собственост от поземлен имот 

с идентификатор 10135.2552.5300 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 

хиляди петстотин петдесет и две.пет хиляди и триста) целия с площ от 761 

кв.м, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Изгрев-1“ в размер на 7 680,00 лева, без 

включен ДДС, 

- на 152 кв.м. ид.части – собственост на Пламен Боянов Йорданов и 

Милена Димитрова Йорданова (в СИО) от поземлен имот с идентификатор 

10135.2552.5301 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

петдесет и две.пет хиляди триста и едно) с начин на трайно ползване „за 

второстепенна улица“) целия с площ от 190 кв.м, находящ се в гр.Варна, 

ж.к.“Изгрев-1“ в размер на 7 650,00 лева, без включен ДДС. 
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23.1. 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, по реда на чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ121553ВН-

021ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 

съсобствеността между община Варна, от една страна и Пламен Боянов 

Йорданов и Милена Димитрова Йорданова (в СИО) върху ПИ 

№10135.2552.5300 и ПИ №10135.2552.5301, находящи се в гр.Варна, 

ж.к.“Изгрев-1“ по одобрените в т.I пазарни оценки при следните условия: 

1. Пламен Боянов Йорданов и Милена Димитрова Йорданова (в 

СИО) стават еднолични собственици при равни квоти на ПИ 

№10135.2552.5300 целия с площ 761 кв.м., находящ се в гр.Варна, 

ж.к.“Изгрев-1“. 

2. Община Варна става едноличен собственик на ПИ 

№10135.2552.5301 целия с площ 190 кв.м. (с НТП „за второстепенна 

улица“), находящ се в гр.Варна, ж.к.“Изгрев-1“. 

3. Разликата между пазарните стойности на заменяемите имоти в 

размер на 30 (тридесет) лева следва да бъде заплатена в полза на община 

Варна от Пламен Боянов Йорданов и Милена Димитрова Йорданова (в 

СИО). 

За 152,20 кв.м. ид.части от ПИ №10135.2552.5300 има съставен Акт 

за частна общинска собственост № 10271/22.10.2019 г., вписан в Служба 

по вписвания – Варна по надлежния ред.  

За 38 кв.м. ид.части от ПИ №10135.2552.5301 има съставен Акт за 

частна общинска собственост № 10272/22.10.2019 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. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за -16; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
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ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№АУ103852ВН-019ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Младост“, ул. „В. Белински“ № 12, ПИ 

10135.3515.1714. 

Предлагам следния проект за решение: 

24.0. 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. №АУ103852ВН-019ВН/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 изкупуване частта на 

Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район 

„Младост”, ул. „В. Белински“ №12, представляваща земя с площ от 32,50 

кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.3515.1714 

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

петнадесет.хиляда седемстотин и четиринадесет), целият с площ от 175 кв. 

м, в размер на 11 343 (единадесет хиляди триста четиридесет и три) лева, 

без включен ДДС за 32,50 кв.м идеални части от ПИ10135.3515.1714. 

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, чл. 27 и чл. 28 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. №АУ103852ВН-

019ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна, реши да се прекрати 

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

съсобствениците Петранка Йорданова Димитрова, Добринка Атанасова 

Костадинова и Симеон Атанасов Добрев, чрез продажба на имот – частна 

общинска собственост, град Варна, район „Младост”, ул. „В. Белински“ 

№12, представляващ земя с площ 32.50 кв.м идеални части от поземлен 

имот с идентификатор 10135.3515.1714, целият с площ 175 кв.м., при 

граници на имота: ПИ 10135.3515.448, ПИ 10135.3515.442, ПИ 

10135.3515.433,  ПИ 10135.3515.1716, ПИ 10135.3515.1715 и ПИ 

10135.3515.1713. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост № 5349/ 19.11.2008 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – 

за сумата от 11 343 (единадесет хиляди триста четиридесет и три) лева, без 
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включен ДДС, на съсобствениците Петранка Йорданова Димитрова, 

Добринка Атанасова Костадинова и Симеон Атанасов Добрев. 

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? Заповядайте, г-н Атанасов. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, в това 

предложение във времето се съдържа точно начина, по който Община 

Варна губи собствеността си полека – лека. До къде се стига от акта – още 

има договор за покупко – продажба, която е от 2009 г., в която Добринка 

придобива 35 кв.м. от Община Варна. Следващия договор - Симеон Добрев 

придобива също 35 кв.м. Сега им продаваме още 32 кв.м. И така полека – 

лека Общината си губи собствеността върху имота. И нормално нали, 

хората в един момент да реализират това, което може би във времето 

Общината би трябвало да реализира. Няма да говоря по нотариалните 

актове – аз специално това, което е сканирано не мога да прочета нищо от 

него. Говорим за първичния нотариален акт, така че не мога да взема 

становище. И пак ще се върна на това, което в началото засегнах – 

общината, т.е. администрацията да обръща внимание по отношение на 

подобен род сделки и да търси максимална облага за общината в случая. 

Защото това мероприятие, което ще се извърши може би впоследствие, 

когато придобият и остатъка от собствеността малко по-нататък, полека – 

лека по 35 кв.м, можеше да бъде реализирано от общината. Дали ще бъде 

реализирано от самата община или ще бъде възложено от общината, да 

вземе жилища, които да вкара в програмата за жилищно настаняване, това 

трябва да бъде оттук нататък акцента, а не освобождаването полека – лека 

от квадрати и от имоти, които могат да бъдат реализирани и да доведат до 

много по-добър финансов резултат за бюджета на Община Варна. 

Благодаря ви. 

 

Юлияна БОЕВА 

Г-н Бойновски, заповядайте. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

В имота има изградена сграда с отстъпено право на строеж, на база 

която собствениците на жилища вътре са си закупили земята през 2009 г., 

пак на база чл. 35, ал. 3, съобразно процента отстъпено право на строеж. 

Получава се разлика в квадратурата между откупената от частниците земя 

и тази, която остава собственост на общината. При това положение те имат 
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право да предявят искане по реда на чл. 36, ал. 1 да прекратят 

съсобственост с Община Варна, пак съобразно идеалните части, които 

носят като тежест в частта, която остава собственост на общината. Община 

Варна при това положение остава съсобственик с тези собственици – да, 

може да са преценя от гледна точка на целесъобразност дали ще бъде по-

полезно да участваме съвместно с частниците, в реализация на някакъв 

проект, който ще бъде построен там със съответните идеални части, да си 

търсим обезщетение апартаменти. Или другият вариант е да прекратим 

съсобственост и да обезщетим към момента с финансов ресурс. 

Предложението на администрацията е да прекратим съсобствеността на 

база подаденото заявление по съответните пазарни цени определени от 

независим оценител.  

 

Юлияна БОЕВА 

Благодаря. Други мнения, съображения, изказвания? Г-н Чутурков, 

заповядайте. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Имам само въпрос – Общината разполага ли с още дялове тука? И 

колко още дяла има? 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Има останали. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Може ли да се реализира самостоятелен проект? 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Не. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Благодаря. 

 

Юлияна БОЕВА 

Винаги в режим на съсобственост е проблем да се реализират такива 

мероприятия.  

 

Колеги, други мнения и съображения? Няма.  

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за -13; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 



59 
 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№АУ007923ВН-004ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, находящ 

се в гр. Варна, ул. „Царевец“, ПИ 10135.2558.165. 

Предлагам следния проект за решение: 

25.0. 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. № АУ007923ВН-004ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 

недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на 108 (сто и 

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

10135.2558.165 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

петдесет и осем.сто шестдесет и пет), целият с площ от 358 (триста 

петдесет и осем) кв.м, която възлиза на 11 100 (единадесет хиляди и сто) 

лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м в размер на 

102,78 (сто и два лева и седемдесет и осем стотинки), без включен ДДС. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ007923ВН-

004ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 

съсобствеността между Община Варна, от една страна и „Бул-марк“ ООД, 

ЕИК 040242132, представлявано от Гинка Генчева Пейкова и „МТМ 6“ 

ЕООД, ЕИК 148047480, представлявано от Ваня Тодорова Мутафова от 

друга страна, чрез продажба на имот – частна общинска собственост, 

находящ се на ул. „Царевец“, град Варна, представляващ 108 (сто и осем) 

кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2558.165 

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

шестдесет и пет), целият с площ от 358 (триста петдесет и осем) кв.м при 

съседи: ПИ 10135.2558.161, ПИ 10135.2558.37, ПИ 10135.2558.147, ПИ 

10135.2558.43 и ПИ 10135.2558.166, по одобрената с решение по т. I 

пазарна оценка. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост № 9250/19.10.2016 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 
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Юлияна БОЕВА 

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

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, ще помоля това, 

което е приложено като документацията, ако някой може да прочете 

нотариалния акт или пък документите преди него – браво. Аз не мога да ги 

прочета. Няма как да взема становище в така преснетите документи в 

самата преписка. Това е по материалите. Има там някаква разлика, която я 

видях, за някакви 2 кв.м, най-вероятно от цифровата замяна. Но аз не мога 

да погледна нищо. Нито нотариалния акт, нито по документите свързани с 

тази преписка. 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 -12; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№АУ005244ВН-014ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, находящ 

се в гр. Варна, ул. „Струга“ № 27, ПИ 10135.1026.16. 

Предлагам следния проект за решение: 

26.0. 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, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ005244ВН-014ВН/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 139 (сто 

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

10135.1026.16 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда двадесет и 

шест.шестнадесет), целия с площ от 326 (триста двадесет и шест) кв. м, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Струга“ №27 в размер на 145 540 (сто 

четиридесет и пет хиляди петстотин и четиридесет) лева, без включен ДДС 
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при пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 1 047,05 (хиляда четиридесет и 

седем лева и пет стотинки) лева, без включен ДДС. 

26.1. 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. № АУ005244ВН-014ВН/03.07.2020 г., 

Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между община 

Варна, от една страна и от друга страна Райна Иванова Пенева и Пламен 

Иванов Бакалов чрез продажба на имот-частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Струга“ № 27, представляващ 139 (сто 

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

10135.1026.16 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда двадесет и 

шест.шестнадесет), целия с площ от 326 (триста двадесет и шест) кв. м, при 

граници: ПИ:10135.1026.29, ПИ:10135.1026.27, ПИ:10135.1026.26, 

ПИ:10135.1026.17, ПИ:10135.1026.378, ПИ:10135.1026.15, на 

съсобствениците Райна Иванова Пенева и Пламен Иванов Бакалов при 

равни квоти както следва: 

1. За Райна Иванова Пенева 69,50 кв.м. идеални части от 

ПИ:10135.1026.16, целия с площ 326 кв.м. на пазарна цена 72 770 

(седемдесет и две хиляди седемстотин и седемдесет) лева без ДДС; 

2. За Пламен Иванов Бакалов 69,50 кв.м. идеални части от 

ПИ:10135.1026.16, целия с площ 326 кв.м. на пазарна цена 72 770 

(седемдесет и две хиляди седемстотин и седемдесет) лева без ДДС.  

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 

10241/28.08.2019 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? Христо Атанасов. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, по акта за 

общинска собственост 139 от 326, нали така? Във времето 2009 г. има една 

сделка, която е договор на основание чл. 40, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, където общината заменя част от имота, до колкото си 

спомням – да не бъркам. И получава някаква сграда по отношение на 

реализация на проекта за бул. „Левски“. Искам да ни поясните какво става, 

собствеността, там ли е сградата, имота, защо се продава, имаме ли сграда 

все още или тя я няма? И какво става с този имот, който е бил заменен на 
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времето 2009 г. по тоя договор? Просто пояснение по самата преписка. 

Благодаря. 

 

Юлияна БОЕВА 

Г-н Бойновски, заповядайте. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Благодаря, г-жо Председател. През 2009 г., като правим замяната с 

имота получаваме сграда, която попада в локалното платно на бул. 

„Левски“. Тази част на локалното платно е реализирана частично през 

периода 2010 – 2012 г., като сградата е съборена, заличена е в Кадастъра, 

няма сгради в имота общинска собственост. Оставаме с част от имота, 

който на времето е бил отчуждаван целия, в последствие има предявени 

претенции, съгласно измененията в нормативната база. Частично 

възстановяване, завъртаме дяловете, за да може да освободим трасето на 

локалното платно на бул. „Левски“. 

 

Юлияна БОЕВА 

Сградата е заличена в Кадастъра.  

 

Колеги, други мнения и съображения? Няма.  

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за -14; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№АУ082602ВН-017ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, находящ 

се в гр. Варна, ул. „Сълзица“ № 10, ПИ 10135.3515.92. 

Предлагам следния проект за решение: 

27. 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, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

и чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 

№ АУ082602ВН-017ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 

пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти, с която е 
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определена пазарна стойност на поземлен имот с идентификатор 

10135.3515.92 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 

петнадесет.деветдесет и две), с площ от 235 (двеста тридесет и пет) кв.м, с 

административен адрес: град Варна, ул. „Сълзица“ №10 при граници на 

имота: ПИ:10135.3515.96, ПИ:10135.3515.91, ПИ:10135.3515.82, 

ПИ:10135.3515.81, ПИ:10135.3515.94, ПИ:10135.3515.1792 в размер на 49 

350 (четиридесет и девет хиляди триста и петдесет) лева, без включен 

ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м – 210 (двеста и десет) лева, без 

включен ДДС и решава да бъде извършена продажба на имота на 

собственика на законно построената върху него сграда – Галин Иванов 

Желязков, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 

собственост №10010/29.10.2018 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 -14; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№АУ075967ВН-020ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, находящ 

се в гр. Варна, ВЗ „Траката“, ул. „Първа“ № 81, ПИ 10135.2564.444. 

Предлагам следния проект за решение: 

28.0. 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 във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ075967ВН-020ВН/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 394 (триста 

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

идентификатор 10135.2564.444 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 



64 
 

хиляди петстотин шестдесет и четири.четиристотин четиридесет и четири), 

целия с площ от 994 (деветстотин деветдесет и четири) кв. м, находящ се в 

гр. Варна, Вилна зона „Траката“, ул. „Първа“ № 81 в размер на 46 900 

(четиридесет и шест хиляди и деветстотин) лева, без включен ДДС при 

пазарна стойност на 1 (един) кв.м – 119,04 (сто и деветнадесет лева и 

четири стотинки) лева. 

28.1. 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. № АУ075967ВН-020ВН/03.07.2020 г., 

Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между община 

Варна, от една страна и от друга страна Атанаска Димитрова Василева, 

Тодорка Василева Костадинова, Владимир Василев Василев чрез продажба 

на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, вилна зона 

„Траката“, ул. „Първа“ № 81, представляващ 394 (триста деветдесет и 

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

10135.2564.444 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

шестдесет и четири.четиристотин четиридесет и четири), целия с площ от 

994 (деветстотин деветдесет и четири) кв.м, при граници: 

ПИ:10135.2564.445, ПИ:10135.2564.446, ПИ:10135.2564.449, 

ПИ:10135.2564.1389, ПИ:10135.2564.442, на съсобствениците както следва: 

- За Атанаска Димитрова Василева – 262,67 кв.м идеални части от 

394 кв.м идеални части – общинска собственост от ПИ:10135.2564.444, 

целия с площ от 994 кв.м на пазарна цена 31 267,19 лева, без включенДДС; 

- За Тодорка Василева Костадинова – 65,67 кв.м идеални части от 

394 кв.м идеални части – общинска собственост от ПИ:10135.2564.444, 

целия с площ 994 кв.м. на пазарна цена 7 817,09 лева, без включен ДДС; 

- За Владимир Василев Василев – 65,67 кв.м. идеални части от 394 

кв.м идеални части – общинска собственост от ПИ:10135.2564.444, целия с 

площ от 994 кв.м на пазарна цена 7 817,09 лева, без включен ДДС. 

Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 

5810/03.09.2009г. 

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. 
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Резултати от гласуването: за -16; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

№АУ095789ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна 

оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, находящ 

се в гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Гоце Делчев“ № 61, ПИ 

10135.1026.371. 
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 от Закона за 

общинска собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 

№ АУ095789ВН-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 прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 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, гр. Варна, район „Одесос”, 

ул. „Гоце Делчев“ № 61, при граници на имота: ПИ 10135.1026.183, ПИ 

10135.1026.192, ПИ 10135.1026.191,  ПИ 10135.1026.190, ПИ 

10135.1026.184 и ПИ 10135.1026.182, в размер на 7 200,00 (седем хиляди и 

двеста) лева, без включен ДДС за 10 (десет) кв.м идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 10135.1026.371 (десет хиляди сто тридесет 

и пет.хиляда двадесет и шест.триста седемдесет и едно), целият с площ от 

215 (двеста и петнадесет) кв.м.  

29.1. 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 

общинска собственост, чл. 27 и чл. 28 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ095789ВН-

011ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна, реши да се прекрати 

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

съсобственика, „БИЛД 2004“ ООД, ЕИК 124639356, вписано в Търговския 

регистър на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление 

гр. Добрич, ул. „Средна Гора“ №7, представлявано и управлявано от 

Христо Иванов Петков, чрез продажба на имот – частна общинска 

собственост, находящ се в град Варна, район „Одесос”, ул. „Гоце Делчев“ 

№61, представляващ земя с площ 10 (десет) кв.м идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 10135.1026.371 (десет хиляди сто тридесет 
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и пет.хиляда двадесет и шест.триста седемдесет и едно), целият с площ от 

215 (двеста и петнадесет) кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.1026.183, 

ПИ 10135.1026.192, ПИ 10135.1026.191, ПИ 10135.1026.190, ПИ 

10135.1026.184 и ПИ 10135.1026.182. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост № 10365/17.12.2019 г., вписан по надлежния ред в Служба по 

вписванията - град Варна.  

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – 

за сумата от 7 200,00 (седем хиляди и двеста) лева, без включен ДДС, на 

съсобственика “БИЛД 2004“ ООД, ЕИК 124639356, вписано в Търговския 

регистър на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление 

гр. Добрич, ул. „Средна Гора“ № 7, представлявано и управлявано от 

Христо Иванов Петков. 

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? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за -15; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

 

ТРИДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна  с рег. 

РД20012465/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

и вземане на решение Община Варна да придобие безвъзмездно в 

управление от Държавата имот - публична държавна собственост, находящ 

се в: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Никола Кънев“ № 10, ПИ 

10135.1503.496. 
Предлагам следния проект за решение: 

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

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

4 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на 

Община Варна с рег. № РД20012465ВН/03.07.2020 г., Общински съвет –

Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
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разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 г.“: Допълва към 

Раздел XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които община 

Варна ще открие процедура по придобиване в собственост или за 

управление от Държавата, частни и юридически лица” с недвижим имот, 

находящ се в гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Никола Кънев“ № 10, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1503.496 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и три.четиристотин деветдесет 

и шест) с площ от 7080 кв.м, предмет на Акт за държавна собственост № 

6835/09.08.2007 г. 

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

самоуправление и местната администрация, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона 

за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № РД20012465ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна взема 

решение Община Варна да придобие безвъзмездно в управление от 

Държавата, имот – публична  държавна собственост, поземлен имот с 

идентификатор 10135.1503.496 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 

петстотин и три.четиристотин деветдесет и шест) с площ от 7080 кв.м, 

предмет на Акт за държавна собственост № 6835/09.08.2007 г. за 

обособяване на обществен паркинг до реализиране на инвестиционните 

намерения на ВСС за имота.   

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна да 

проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на ЗДС и 

ППЗДС, за безвъзмездно придобиване в управление на по-горе описания 

недвижим имот в полза на Община Варна, както и осъществяването на 

всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 

изпълнение на решението. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за -15; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Разглеждане на писмо от проф. д-р Емил Ковачев – Управител на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 

лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД с рег. № 

РД20011993ВН/29.06.2020 г., относно избор на застраховател на 
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имуществото на дружеството и писмо от Коста Базитов – зам.-кмет на 

Община Варна с рег. № РД20011993ВН-001ВН/02.07.2020 г. 

Молбата е да бъде гласувано предложението за решение за 

сключване на договори между „Специализираната болница по акушерство 

и гинекология“ и „Дженерали застраховане“ АД, като са приложени 

офертите, както ги изискахме.  

Предлагам следния проект за решение: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за 

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 

Варна от капитала на търговските дружества и писмо от проф. д-р Емил 

Ковачев – Управител на „Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ 

ЕООД с рег. № РД20011993ВН/29.06.2020 г.,, Общински съвет – Варна 

одобрява избрания от дружеството застраховател – „Дженерали 

застраховане“ АД, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка 

на сградата и имуществото на дружеството. 
 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за -15; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Разглеждане на писмо от проф. д-р Георги Кобаков  – Управител на 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 

д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД с рег. № 

ОС20000343ВН/26.05.2020 г., относно избор на застраховател на 

имуществото на дружеството. 

По докладна записка от проф. д-р Георги Кобаков, управител на 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 

д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД, като предложението е да се 

сключи договор със застрахователна компания „Армеец“. Компанията е 

предложила най-ниската застрахователна премия, като офертите са 

подредени в табличен вид.  

Предлагам следния проект за решение: 
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32. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за 

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 

Варна от капитала на търговските дружества и писмо от проф. д-р Георги 

Кобаков  – Управител на „Специализирана болница за активно лечение на 

онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД с 

рег. № ОС20000343ВН/26.05.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява 

избрания от дружеството застраховател – ЗАД „АРМЕЕЦ“ , и дава 

съгласие за сключване на договор за застраховка на сградата и 

имуществото на дружеството. 
 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Заповядайте, г-жо Гърдева! 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Уважаеми колеги, на предната комисия приехме решение, след като 

нямаме приложени оферти да отлагаме, докато не ни приложат офертите. 

Хайде да не правим изключения. Да ни приложат офертите, както се 

полага и тогава да ги гласуваме. Имаме още две комисии до края на 

седмицата. 

 

Красен ИВАНОВ 

Предния път имаше едно изискване, да е предложено и заданието. За 

да видим, че едно и също задание е остойностено при всички оферти. 

Защото за едното може да се иска едно, за другите – друго, и най-накрая 

най-ниската оферта да не е най-ниската. 

   

Юлияна БОЕВА 

Искам да обърна внимание на следното – че това, което е приложено 

е от застрахователен брокер „Одесос консултинг БГ“ ООД, който е 

направил проучване, приложил е три оферти в табличен вид, но те са 

очевидно по едно и също задание.  

Колеги, предлагам тази точка да я отложим за доизясняване за 

следващо заседание.  

Който е съгласен с така направеното предложение за отлагане на 

точката до представяне на необходимите документи, моля да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за -14; против - 1; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

  

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  

 



70 
 

Край на заседанието: 11:50 часа 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО“:                                                         

 

________/П/_________                                           _____/П/___________ 

 

/Юлияна БОЕВА/                                                     /Клавдия ВАСИЛЕВА/ 

 

 


