
ПРОТОКОЛ 
 

№ 5 
 

Днес 10.07.2020 г. от 10:00 ч. се проведе заседание на ПК 
„Собственост и стопанство“. 

 
На заседанието присъстваха: 
Юлияна Боева – председател на комисията 
Ахмед Ахмед 
Бранимир Балачев 
Велин Стоянов 
Димитър Чутурков  
Иван Иванов 
Красен Иванов 
Марица Гърдева  
Мария Ангелова – Дойчева 
Мартин Андонов 
Милена Димова  
Николай Костадинов 
Румен Иванов 
Светлан Златев 
Станислав Иванов 
Стефан Станев 
Христо Атанасов 
 
Отсъства:  
Людмила Колева-Маринова 

 
Присъстваха още: Пейчо Пейчев – зам. – кмет на Община Варна, 

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“.  
Първо правя процедурно предложение с оглед доуточняване от 

администрацията за следваща комисия, да отпаднат за разглеждане всички 
точки, които са за пазарни оценки във връзка с продажба на недвижими 
имоти без търг. Това са терени, върху които има законно изградени сгради 
на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС. Както и одобряване пазарни оценки във 



връзка с продажби и прекратяване на съсобственост. Това са, ще ги изброя: 
от т. 1 до т. 11 включително; т. 15, т. 16 и т. 17; и т. 27 да отпаднат.  

 
Който е съгласен с така направеното предложение за оттегляне на 

точки от дневния ред, моля да гласува. 
 
 
Резултати от гласуването: за - 14; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 
Като допълнителни точки са постъпили на таблетите за разглеждане 

следните точки – една по една ще ги гласуваме. 
- Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012383ВН/03.07.2020 г., относно даване на предварително съгласие за 
процедиране на ПУП-ПР и улична регулация в обхват: ПИ 10135.5506.463, 
ПИ 10135.5075.39 и част от ПИ 10135.5506.464, ПИ 10135.5075.45 по плана 
на град Варна, местност „Карантината“, район „Аспарухово“ във връзка с 
изграждането на обект: „ Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ към 
Рибарско пристанище „Карантината“, включително обръщач“. 

Който е съгласен с така направеното предложение за включване на 
точка в дневния ред, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 
Следващото допълнително предложение: 
-Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012383ВН-001ВН/03.07.2020 г., относно даване на предварително 
съгласие за процедиране на ПУП-ПР и улична регулация в обхват: 
10135.5075.46, 10135.5075.47, 10135.5506.477 и част от ПИ 10135.5506.918, 
10135.5506.461, 10135.5506.462, 10135.5506.464, 10135.5075.45 по плана на 
м-ст Карантината, район Аспарухово, гр. Варна във връзка с изграждането 
на обект: “Реконструкция на улица от бул.“Първи май“ към Рибарско 
пристанище „Карантината“, включително обръщач” в местност 
"Карантината", район "Аспарухово", Община Варна. 

Който е съгласен с така направеното предложение за включване на 
точка в дневния ред, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 14; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 
Следващото допълнително предложение: 



- Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД190238203ВЦ-005ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
през 2020 г.“ във връзка с провеждане на публичен търг за отдаване под 
наем на недвижим имот, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“, №2. 

Който е съгласен с така направеното предложение за включване на 
точка в дневния ред, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 
 
Следващото допълнително предложение: 
- Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

ОС20000415ВН/08.07.2020 г., относно вземане на решение за прекратяване 
чрез ликвидация на търговско дружество „ПОРТ ПАЛАС“ ЕАД. 

Който е съгласен с така направеното предложение за включване на 
точка в дневния ред, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 12; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 
 
Следващото допълнително предложение: 
- Разглеждане на писма 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. и ОС20000343ВН-001ВН/08.07.2020 г., 
относно избор на застраховател на имуществото на дружеството. тТова, 
което го отложихме за избор на застраховател на Онкоболницата. 
Представени са вече офертите.  

Който е съгласен с така направеното предложение за включване на 
точка в дневния ред, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 14; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 
Следващото допълнително предложение: 
- Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012396ВН-001ВН/09.07.2020 г., относно прекратяване на договори с 
номера №Д15000843ВН/22.06.2015 г., №Д15000848ВН/22.06.2015 г., 
№Д15001053ВН/30.06.2015 г. и №Д16001441ВН/31.10.2016 г., сключени 
между Община Варна и „Обреди“ ЕООД и възлагане на „ОБРЕДИ“ ЕООД, 
извършването на погребалната и обредната дейности, стопанисването и 
управлението на гробищните паркове на територията на Община Варна, 



както и услугите предоставяни на гражданите на община Варна в тези 
паркове и учредяване безвъзмездно право на ползване на дружеството, 
върху имоти – общинска собственост, находящи се в гр. Варна. 

Това предложение е във връзка с изменение на законодателството. 
По-подробно в самата точка ще обсъждаме. 

Който е съгласен с така направеното предложение за включване на 
точка в дневния ред, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
 
Следващото допълнително предложение: 
- Разглеждане на писмо от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002441ВН-004ВН/09.07.2020 г., относно постъпило заявление от 
председателя на Сдружение „ЕКО ПАРК ГАЛАТА“ за предоставяне за 
ползване на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район Аспарухово, 
кв. „Галата“, м. „Черноморец“, м. „Прибой“. 

Има го допълнително на таблетите, може да го прегледате и в 
момента също се презентира.  

Който е съгласен с така направеното предложение за включване на 
точка в дневния ред, моля да гласува. 

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

предложението се приема. 
  
Юлияна БОЕВА 
Колеги, мнения и съображения по така предложения дневен ред? 

Няма. 
Подлагам на гласуване в цялост окончателния дневен ред, с така 

направените изменения и допълнения.  
 
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. № 

РД20012481ВН/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. „Академик Игор Курчатов“, ПИ 10135.3515.906. 

2. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012480ВН/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, 
жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.1529. 

3. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012467ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ 
във връзка с провеждане на търг за отдаване под наем на търговска площ 
за разполагане на „вендинг машини“ в сграда, находяща се в гр. Варна, 
бул. „Осми приморски полк“ № 43. 

4. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012478ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ 
и учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Витко Христов“, в полза на Сдружение с нестопанска цел 
„Съучастие“. 

5. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012471ВН/03.07.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 
безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Капитан 
Райчо“ № 103 А,  в полза на Дирекция „Социални дейности“. 

6. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012476ВН/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, находящ се в гр. Варна, район 
„Приморски“, Приморски парк, ПИ 10135.536.598. 

7. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012469ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ 
и вземане на решение за провеждане на процедура по придобиване 
безвъзмездно в собственост на Община Варна на недвижим имот, находящ 
се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев“, ПИ 10135.1506.993. 

8. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ045551ВН-002ВН/03.07.2020 г., относно вземане на решение за промяна 
на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Козлодуй“, ПИ 10135.1506.392. 

9. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012472ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка във 
връзка с учредяване  право на строеж на „Електроразпределение Север“ 
АД за изграждане на нов трафопост, върху имот, находящ се в гр. Варна, 
со „Виница Север“ , ПИ 10135.2052.781. 

10. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012466Н/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ 



одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване  възмездно, 
безсрочно право на строеж за изграждане на трафопост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Виница Север“ , ПИ 10135.2052.795. 

11. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012483ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка във 
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за 
прехвърляне право на собственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Железни врата“, ПИ 10135.2554.141. 

12. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012477ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка във 
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за 
прехвърляне право на собственост върху имот, находящ се в община 
Варна, местност „Старите лозя“, Долна Трака, ПИ 10135.2566.6538. 

13. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012475ВН/03.07.2020 г., относно даване на съгласие за сключване на 
анекс към договор № Д15001165ВН/14.07.2015 г. между Община Варна и 
Народно читалище „Петко Рачев Славейков 1928“. 

14. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012473ВН/03.07.2020 г., относно даване на съгласие за сключване на 
анекс към договор № Д15001394ВН/24.08.2015 г. между Община Варна и 
АИППМП – ОМ „Д-р Грациела Височкова – Колева“ ЕООД. 

15. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ012811ВН-031ВН/03.07.2020 г., относно отказ за прехвърляне на имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 45 във фонд 
„Продажби“. 

16. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20006168ВН-002ВН/03.07.2020 г., относно даване на съгласие за 
подписване на анекси към договори със спортните клубове, за ползване на 
общинската спортна база.  

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

РД20012383ВН/03.07.2020 г., относно даване на предварително съгласие за 
процедиране на ПУП-ПР и улична регулация в обхват: ПИ 10135.5506.463, 
ПИ 10135.5075.39 и част от ПИ 10135.5506.464, ПИ 10135.5075.45 по плана 
на град Варна, местност „Карантината“, район „Аспарухово“ във връзка с 
изграждането на обект: „ Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ към 
Рибарско пристанище „Карантината“, включително обръщач“. 

-Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012383ВН-001ВН/03.07.2020 г., относно даване на предварително 
съгласие за процедиране на ПУП-ПР и улична регулация в обхват: 
10135.5075.46, 10135.5075.47, 10135.5506.477 и част от ПИ 10135.5506.918, 
10135.5506.461, 10135.5506.462, 10135.5506.464, 10135.5075.45 по плана на 
м-ст Карантината, район Аспарухово, гр. Варна във връзка с изграждането 



на обект: “Реконструкция на улица от бул.“Първи май“ към Рибарско 
пристанище „Карантината“, включително обръщач” в местност 
"Карантината", район "Аспарухово", Община Варна. 

- Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД190238203ВЦ-005ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
през 2020 г.“ във връзка с провеждане на публичен търг за отдаване под 
наем на недвижим имот, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“, №2. 

- Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
ОС20000415ВН/08.07.2020 г., относно вземане на решение за прекратяване 
чрез ликвидация на търговско дружество „ПОРТ ПАЛАС“ ЕАД. 

- Разглеждане на писма 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. и ОС20000343ВН-001ВН/08.07.2020 г., 
относно избор на застраховател на имуществото на дружеството. 

- Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012396ВН-001ВН/09.07.2020 г., относно прекратяване на договори с 
номера №Д15000843ВН/22.06.2015 г., №Д15000848ВН/22.06.2015 г., 
№Д15001053ВН/30.06.2015 г. и №Д16001441ВН/31.10.2016 г., сключени 
между Община Варна и „Обреди“ ЕООД и възлагане на „ОБРЕДИ“ ЕООД, 
извършването на погребалната и обредната дейности, стопанисването и 
управлението на гробищните паркове на територията на Община Варна, 
както и услугите предоставяни на гражданите на община Варна в тези 
паркове и учредяване безвъзмездно право на ползване на дружеството, 
върху имоти – общинска собственост, находящи се в гр. Варна. 

- Разглеждане на писмо от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002441ВН-004ВН/09.07.2020 г., относно постъпило заявление от 
председателя на Сдружение „ЕКО ПАРК ГАЛАТА“ за предоставяне за 
ползване на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район Аспарухово, 
кв. „Галата“, м. „Черноморец“, м. „Прибой“. 

 
Резултати от гласуването: за - 12; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 
 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
1. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012481ВН/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. „Академик Игор Курчатов“, ПИ 10135.3515.906. 

Предлагам следния проект за решение: 
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. № РД20012481ВН/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, 
ул. „Академик Игор Курчатов“, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3515.906 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и петнадесет.деветстотин и шест), с площ от 856 
(осемстотин петдесет и шест) кв.м, при граници по Акт за общинска 
собственост №5183/29.12.2008 г.: ПИ 10135.3515.1720, ПИ 
10135.3515.1718, ПИ 10135.3515.904 и ПИ 10135.3514.396, по скица №15- 
313749/04.07.2017 г.: ПИ 10135.3515.1720, ПИ 10135.3515.1849, ПИ 
10135.3515.904 и ПИ 10135.3514.396, в размер на 369 500,00 (триста 
шестдесет и девет хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС. 

1.1. 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 на 
община Варна, и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012481ВН/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, ул. „Академик Игор 
Курчатов“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3515.906 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет. 
деветстотин и шест), с площ от 856 (осемстотин петдесет и шест) кв.м, при 
граници: по Акт за общинска собственост №5183/29.12.2008 г.: ПИ 
10135.3515.1720, ПИ 10135.3515.1718, ПИ 10135.3515.904 и ПИ 
10135.3514.396, по скица №15- 313749/04.07.2017 г.: ПИ 10135.3515.1720, 
ПИ 10135.3515.1849, ПИ 10135.3515.904 и ПИ 10135.3514.396 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 369 500,00 (триста 
шестдесет и девет хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 36 950,00 (тридесет и шест хиляди деветстотин и 
петдесет) 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 36 950,00 

(тридесет и шест хиляди деветстотин и петдесет) 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 ХИ-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. 



 
 
Юлияна БОЕВА 
Колеги, мнения и съображения.  Мария Ангелова, заповядайте. 
 
Мария АНГЕЛОВА–ДОЙЧЕВА 
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, според становище 

на ПНО отново се установява, че акта за общинска собственост е съставен 
на основание чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за общинската собственост. И 
изрично указание, че не може да се удостовери, че Община Варна е 
собственик на въпросния имот. 

 
Петко БОЙНОВСКИ 
Има ли пречка за реализиране на сделката? 
 
Мария АНГЕЛОВА–ДОЙЧЕВА 
При продажба може да се яви …… /н.р./ отстраняване от страна на 

купувача и в последствие неустойки за общината и връщане на цената, ако 
се установи че имота все пак не е наша собственост. 

 
Петко БОЙНОВСКИ 
Ако са имали такива притеснения колегите от правно – нормативна, 

не би следвало да съгласуват нито акта за общинска собственост, нито 
предложението до Общински съвет за продажба. Повече от 10 год. го 
владеем имота и предложението беше вкарано и преди две години – тогава 
го върнахме, защото не беше изтекъл тъй наречения 10-годишен давностен 
срок. Територията е със стар план за реализиране на обществени 
мероприятия от 1994 г. Покрива изискванията на параграф 42, че такива 
територии, които са били стара държавна собственост предвидени за 
жилищно строителство или за реализиране на обществени мероприятия, 
преминават в собственост на общината съгласно Закона за изменение и 
допълнение на Закона за общинската собственост от 2006 г. Едно от 
основанията за съставянето на актовете е точно тази т. 7, както всеки един 
нотариален акт има констативна стойност по отношение на собствеността, 
така и актовете за общинска и за държавна собственост констатират право 
на собственост. Но не го пораждат. 

 
Юлияна БОЕВА 
В тази връзка и аз си спомням, че точно тази точка беше разглеждана 

преди две години и се отложи действително, за да изтекат 10-те год. и те 
изтекоха. Така че и да има оспорване няма да бъде успешно.  

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. 
 
 

ВТОРА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
2. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012480ВН/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, 
жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.1529. 

Предлагам следния проект за решение: 
2.0. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № РД20012480ВН/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“, жк „Възраждане“ - I м.р., представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1529 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда петстотин 
двадесет и девет) с площ от 3 327 (три хиляди триста двадесет и седем) 
кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.3511.1528, ПИ 10135.3511.170, ПИ 
10135.3511.136, ПИ 10135.3511.1469 и ПИ 10135.3511.138, предмет на Акт 
за частна общинска собственост №10026/12.12.2018 г. в размер на 1 468 
500 лв. (един милион четиристотин шестдесет и осем хиляди и петстотин 
лева), без включен ДДС. 

2.1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012480ВН/03.07.2020 г., Общински съвет - Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.1529 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.хиляда петстотин двадесет и девет) с площ от 3 327 (три хиляди 
триста двадесет и седем) кв.м, находящ се в град Варна, район „Младост“, 



жк „Възраждане“ - I м.р., при граници на имота: ПИ 10135.3511.1528, ПИ 
10135.3511.170, ПИ 10135.3511.136, ПИ 10135.3511.1469 и ПИ 
10135.3511.138. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№10026/12.12.2018 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 1 468 500 лв. (един милион 
четиристотин шестдесет и осем хиляди и петстотин лева), без включен 
ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 146 850 лв. (сто четиридесет и шест хиляди осемстотин и 
петдесет лева). 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговии 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 146 850 лв. 

(сто четиридесет и шест хиляди осемстотин и петдесет лева), платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка" АД - клон Варна (оригинал); 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХП-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. 

 
Юлияна БОЕВА 
Колеги, 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 - 4, 

предложението се приема. 
 
 

ТРЕТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
3. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012467ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ 
във връзка с провеждане на търг за отдаване под наем на търговска площ 
за разполагане на „вендинг машини“ в сграда, находяща се в гр. Варна, 
бул. „Осми приморски полк“ № 43. 

Предлагам следния проект за решение: 
20.0. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20012467ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“: Допълва т. 1 
„Имоти общинска собственост, предвидени за отдаване под анем“ в т. 1.1. 
„Нежилищни имоти – частна общинска собственост“ с имот – общинска 
собственост находящ се в гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 43. 



20.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 8а и по реда на чл. 50 и чл. 51 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012467ВН /03.07.2020 г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета 
на Община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване 
под наем на 1 (един) кв.м за разполагане върху част от имот – публична 
общинска собственост на вендинг машини в сграда с идентификатор 
10135.1505.218.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
пет.двеста и осемнадесет.едно), находяща се в гр. Варна, бул. „Осми 
Приморски полк“ № 43, за срок от 5 (пет) години при стартова месечна 
наемна цена на 1 (един) кв.м в размер на 11,63 (единадесет лева и 
шестдесет и три стотинки), без включен ДДС, определена съгласно чл. 3, 
ал. 1, т. 1 от „Методика за определяне на стартови базисни цени при 
обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване 
под наем на нежилищни имоти – общинска собственост“, като 
максималната площ която може да бъде отдавана ще е 3 (три) кв.м, както 
следва: 

 
Местонахождение 
(етаж) 

Предназанчение Площ Стартова 
месечна наемна 
цена (без ДДС) 

Партерен етаж търговия 3 кв.м. 34,89 лв. 
Пети етаж търговия 3 кв.м. 34,89 лв. 
Осми етаж търговия 3 кв.м. 34,89 лв. 
Дванадесети етаж търговия 3 кв.м. 34,89 лв. 

 
Стъпка на наддаване – 10 % от стартовата месечна наемна цена на 3 

кв.м. в размер на 3,49 (три лева и четиридесет и девет стотинки). 
При сключването на договора за наем да бъдат предвидени 

разходите за ел. енергия и вода, а именно: 
- за вендинг машини до 1,75 kW – 20 лв. на месец; 
- за вендинг машини над 1,75 kW – 40 лв. на месец. 

 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 
Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 

 
1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 

еднолични търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно – осигурителната система в 

Националната агенция за приходите; 



1.2. нямат задължения към Община Варна. 
2. За участие в публичния търг с явно наддаване са необходими 

следните документи: 
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 актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

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 имота; 
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 41,87 

(четиридесет и един лева и осемдесет и седем стотинки), 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  50,00 (петдесет) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна. 

За всеки от обектите се кандидатства с отделен комплект тръжна 
документация. 

Огледът се извършва до датата на провеждане на търга, 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. 

 



 
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. 
 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
4. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012478ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ 
и учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Витко Христов“, в полза на Сдружение с нестопанска цел 
„Съучастие“. 

Предлагам следния проект за решение: 
4.0. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20012478ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“: В Раздел XV 
„Недвижими имоти и вещи – частна общинска собственост, за които 
Община Варна ще проведе процедура по учредяване право на ползване по 
реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“, се добавя недвижим 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Витко 
Христов“, представляващ едноетажна сграда, дървена конструкция със 
застроена площ от 44 (четиридесет и четири) кв.м, предмет на Акт за 
общинска собственост № 2363/12.12.2002 г.   

4.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012478ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел 
„Съучастие“, ЕИК: 103187015, вписано в регистъра на юридическите лица 
с нестопанска цел при ВОС под № 36, том 10, стр. 180 по ф.д. № 902/1997 
г. по описа на ВОС, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. 
„Възраждане“, бл. 22, ет. 16, ап. 91, представлявано от Илиян Стефанов 



Ризов, върху имот – частна общинска собственост, гр. Варна, ул. „Витко 
Христов“, представляващ едноетажна сграда, дървена конструкция със 
застроена площ от 44 (четиридесет и четири) кв.м, предмет на Акт за 
общинска собственост № 2363/12.12.2002 г. за срок от 5 (пет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 
отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 
свързани с ползването на имота, са за сметка на ползвателя.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
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 - 12; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 
 

ПЕТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
5. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012471ВН/03.07.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 
безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Капитан 
Райчо“ № 103 А,  в полза на Дирекция „Социални дейности“. 

Предлагам следния проект за решение: 
5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012471ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на Дирекция „Социални дейности“ при 
Община Варна, представлявана от Директор част от недвижим имот – 
публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Капитан 
Райчо“ № 103 А, представляващ сграда с идентификатор 10135.3517.454.2 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.четиристотин петдесет и четири.две) със застроена площ от 
326 (триста двадесет и шест) кв.м, предмет на Акт за общинска 
собственост № 8098/09.12.2014 г.1, за срок от 5 (пет) години. 



Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 
отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 
свързани с управлението на имота, са за сметка на Дирекция „Социални 
дейности“. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
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. 
 
 

ШЕСТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
6. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012476ВН/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, находящ се в гр. Варна, район 
„Приморски“, Приморски парк, ПИ 10135.536.598. 

Предлагам следния проект за решение: 
6.0. 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. № РД20012476ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“: Допълва 
Раздел XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които Община 
Варна ще открие процедура по придобиване в собственост или за 
управление от Държавата, частни и юридически лица“ с част от недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, Приморски парк, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.598 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.петстотин тридесет и шест.петстотин деветдесет 
и осем), предмет на Акт на държавна собственост № 8703/25.06.2014 г. 

6.1. 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, в изпълнение на „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ 
и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012476ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна взема решение 
Община Варна да проведе процедура по придобиване безвъзмездно в 
управление от Държавата, част от имот – частна държавна собственост, 
представляващ 2 605 (две хиляди шестотин и пет) кв.м идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.526.598 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.петстотин тридесет и шест.петстотин деветдесет и осем), целият с 
площ от 7 112 (седем хиляди сто и дванадесет) кв.м. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за 
държавната собственост и Правилника за прилагането на Закона за 
държавната собственост, 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 - 17; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
 

СЕДМА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
7. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012469ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ 
и вземане на решение за провеждане на процедура по придобиване 
безвъзмездно в собственост на Община Варна на недвижим имот, находящ 
се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев“, ПИ 10135.1506.993. 

Предлагам следния проект за решение: 
7.0. 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. № РД20012469ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 



разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“: Допълва 
Раздел XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които Община 
Варна ще открие процедура по придобиване в собственост или за 
управление от Държавата, частни и юридически лица“ с недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев“, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.1506.993 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда петстотин и шест.деветстотин деветдесет и три) с площ от 8 058 
(осем хиляди петдесет и осем) кв.м, начин на трайно ползване: За друг 
обществен обект, комплекс, предмет на Акт за частна държавна 
собственост № 9671/26.02.2019 г. 

7.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012469ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе процедура по придобиване безвъзмездно в собственост на Община 
Варна недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. 
Варна, бул. „Христо Ботев“, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.1506.993 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и шест.деветстотин деветдесет и три) с площ от 8 058 (осем 
хиляди петдесет и осем) кв.м., начин на трайно ползване: За друг 
обществен обект, комплекс, предмет на Акт за частна държавна 
собственост № 9671/26.02.2019 г. 

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

 
Юлияна БОЕВА 
Колеги, мнения и съображения? Няма.  
 
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 17; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
 

ОСМА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 



8. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ045551ВН-002ВН/03.07.2020 г., относно вземане на решение за промяна 
на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Козлодуй“, ПИ 10135.1506.392. 

Предлагам следния проект за решение: 
8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № АУ045551ВН-002ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 
обявява за частна общинска собственост част от поземлен имот с 
идентификатор 10135.1506.392 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и шестлтриста деветдесет и две) с площ от 16/4697 кв.м идеални 
части, по КК и КР на гр.Варна, с начин на трайно ползване „за 
второстепенна улица“ – публична общинска собственост, предмет на Акт 
за общинска собственост № 9167/12.09.2016 г., тъй като са престанали да 
имат публичен характер и са придадени към УПИ №ХІV-266 „за жилищно 
строителство“ от кв.123 и изменение на улична регулация от о.т. 3446 до 
о.т. 3443 в границите на кв.123, и удължаване на задънената улица от о.т. 
3448 до о.т. 3707 (до ПИ №10135.1506.264), одобрен със заповед №Г-
70/19.02.2019 г. на Заместник-кмет на община Варна, влязъл в сила на 
18.04.2019 г., съгласно констативен протокол на район „Одесос“, 
идентичен с проектен имот с идентификатор №10135.1506.1009 с площ от 
311 кв.м. по КККР на гр.Варна. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на взетото решение. 

 
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 - 3, 

предложението се приема. 
 
 

ДЕВЕТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
9. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012472ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка във 
връзка с учредяване  право на строеж на „Електроразпределение Север“ 



АД за изграждане на нов трафопост, върху имот, находящ се в гр. Варна, 
со „Виница Север“ , ПИ 10135.2052.781. 

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. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № РД20012472ВН/03.07.2020 г., Общински съвет-
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим експерт 
оценител, с които са определени следните пазарни стойности на вещни 
права върху поземлен имот с идентификатор 10135.2052.781 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петдесет и две.седемстотин осемдесет и 
едно): 

- правото на строеж за изграждане на трафопост тип БКТП и 
подпорна стена със застроена площ от 11,92 кв.м, в размер на 780 
(седемстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС; 

- за прилежащата сервитутна зона за обслужване на БКТП с площ от 
22,89 кв.м, в размер на 560 ( петстотин и шестдесет) лева, без включен 
ДДС, като общата пазарна оценка възлиза на 1340 (хиляда триста и 
четиридесет) лева, без включен ДДС. 

9.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 62, ал. 2 от Закона за 
енергетиката и чл. 38, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост през 2020 г.“ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012472ВН/03.07.2020 г., Общински съвет  - Варна реши 
Кметът на Община Варна да учреди право на строеж на 
„Електроразпределение Север“ АД, ЕИК 104518621, за изграждане на нов 
трафопост тип БКТП и подпорна стена с обща застроена площ 11,92 
(единадесет цяло деветдесет и две стотни) кв.м и прилежащата сервитутна 
зона за обслужване на БКТП с площ от 22,89 (двадесет и две цяло 
осемдесет и девет стотни) кв.м, върху поземлен имот с идентификатор 
10135.2052.781 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петдесет и две. 
седемстотин осемдесет и едно), по кадастрална карта на гр.Варна, СО 
„Виница Север“, целият с площ от 403 (четиристотин и три) кв.м - частна 
общинска собственост, предмет на Акт за общинска собственост № 10098/ 
17.04.2019 г., при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори 
10135.2052.9507, 10135.2052.766, 10135.2052.62, 10135.2052.9505, по 
одобрената по-горе пазарна цена. 

Общински съвет Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителните сделки. 



 
 
Юлияна БОЕВА 
Колеги, мнения и съображения? Няма.  
 
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 17; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
 

ДЕСЕТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
10. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012466Н/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ 
одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване  възмездно, 
безсрочно право на строеж за изграждане на трафопост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Виница Север“ , ПИ 10135.2052.795. 

Предлагам следния проект за решение: 
10.0. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД200124666ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2020 г.“ както следва: Към точка XIII, т. 2 „Имоти частна 
общинска собственост, за които Община Варна ще проведе процедура по 
учредяване възмездно право на строеж без публичен търг или публично 
оповестен конкурс и съобразно предвижданията на ПУП-ПРЗ, по реда на 
чл. 37 от ЗОС“ се добавя гр. Варна, СО „Виница – север“, УПИ I–9523 „за 
инженерна инфраструктура“, кв. 56, с площ от 167 (сто шестдесет и седем) 
кв.м, Акт за общинска собственост №10214/12.08.2019 г. 

10.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД200124666ВН/03.07.2020 г., Общински съвет - Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с учредяване възмездно, безсрочно 
право на строеж за изграждане на трафопост, със застроена площ 15,39 
(петнадесет цяло и тридесет и девет) кв.м в размер на 359,05 (триста 
петдесет и девет лева и пет стотинки), без включен ДДС, при пазарна 



стойност на 1 (един) кв.м – 23,33 (двадесет и три лева и тридесет и три 
стотинки) и сервитутна зона с площ 58,06 (петдесет и осем цяло и шест 
стотни) кв.м, в размер на 714,13 (седемстотин и четиринадесет лева и 
тринадесет стотинки), при пазарна стойност на 1 (един) кв.м – 12,30 
(дванадесет лева и тридесет стотинки) в недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, СО „Виница – север“, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.2052.795 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.две хиляди петдесет и две.седемстотин деветдесет и пет), с площ от 
167 (сто шестдесет и седем) кв.м. Общо пазарната стойност възлиза на 1 
073,18 (хиляда седемдесет и три лева и осемнадесет стотинки), без 
включен ДДС. 

10.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл.38, ал. 
1, т. 3 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. № РД200124666ВН/03.07.2020 г., Общински 
съвет – Варна реши да учреди възмездно, безсрочно право на строеж за 
изграждане на трафопост тип БКТП2x1000KVA, със застроена площ 15,39 
(петнадесет цяло и тридесет и девет) кв.м и сервитутна зона с площ 58,06 
(петдесет и осем цяло и шест стотни) кв.м в недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, СО „Виница – север“, 
представляващ позмлен имот с идентификатор 10135.2052.795 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петдесет и две.седемстотин 
деветдесет и пет), с площ от 167 (сто шестдесет и седем) кв.м, идентичен с 
УПИ I–9523, „за инженерна инфраструктура“, кв. 56, по плана на СО 
„Виница – север“, гр. Варна при граници: ПИ:10135.2052.8523, 
ПИ:10135.2052.692, ПИ:10135.2052.328, ПИ:10135.2052.9526 на 
„Електроразпределение Север“ АД, представлявано от Атанас Колев, 
Илиана Георгиева, Румен Лалев – членове на УС.  

Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост 
№10214/12.08.2019 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
Юлияна БОЕВА 
Колеги, мнения и съображения? Няма.  
 
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 
 



Резултати от гласуването: за - 16; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 

 
 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
11. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012483ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка във 
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за 
прехвърляне право на собственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Железни врата“, ПИ 10135.2554.141. 

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. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № РД20012483ВН/03.07.2020 г., Общински съвет-
Варна одобрява пазарната оценка, изготвени от независим оценител, 
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, във 
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3, ал. 5 от 
Закона за устройство на територията, с която е определена пазарната 
стойност на придаваемата част към проектен УПИ ХІV-141,142 „за 
смесено застрояване“, кв. 31, по плана на 24 м.р., гр. Варна, от поземлен 
имот с идентификатор 10135.2554.141 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и четири.сто четиридесет и едно) с площ от 364 
(триста шестдесет и четири) кв.м, която възлиза на 145 300 (сто 
четиридесет и пет хиляди и триста) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м. - 399,18 лв. (триста деветдесет и девет лева и 
осемнадесет стотинки), без включен ДДС.  

11.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3, във връзка с ал. 5 
от Закона за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост през 2020г.” и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20012483ВН/03.07.2020 г., Общински съвет–
Варна упълномощава Кмета на Община Варна да сключи предварителен 
договор за прехвърляне право на собственост, при следните условия:  

1. Община  Варна ще прехвърли възмездно на „Мавродилиеви“ ООД, 
ЕИК 204189244, представлявано от управителите Александър Христов 
Мавродиев и Даниел Станимиров Димитров, собствеността върху 364 
(триста шестдесет и четири) кв.м от поземлен имот с идентификатор 



10135.2554.141, по КК и КР на гр. Варна, целият с площ от 501 (петстотин 
и един) кв.м – частна общинска собственост, предмет на Акт за общинска 
собственост № 10003/04.10.2018 г., които се придават към проектен УПИ 
ХІV-141,142 „за смесено застрояване“, кв. 31, по плана на 24 м.р., гр. 
Варна, съгласно проект за изменение на ПУП–ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна 
с решение по т. 7, протокол № 3/22.01.2019 г., идентичен съгласно скица-
проект № 15-955278/21.12.2018 г. на СГКК-Варна с поземлен имот с 
проектен идентификатор 10135.2554.651 с проектна площ от 1600 кв.м, 
при съседи: поземлени имоти с идентификатори 10135.2554.652, 
10135.2554.143, 10135.2554.46, 10135.2554.132, 10135.2554.130, 
10135.2554.128, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ на 
УПИ ХІV-141,142 „за смесено застрояване“, кв. 31, по плана на 24 м.р., гр. 
Варна. 

3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови 
оценки от независим оценител, а Общински съвет - Варна определя нови 
пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и  
„Мавродилиеви“ ООД. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки. 

 
Юлияна БОЕВА 
Колеги, мнения и съображения? Няма.  
 
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

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

предложението се приема. 
 
 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
12. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012477ВН/03.07.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка във 
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за 



прехвърляне право на собственост върху имот, находящ се в община 
Варна, местност „Старите лозя“, Долна Трака, ПИ 10135.2566.6538. 

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. № РД20012477ВН/03.07.2020 г., Общински съвет-
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 15, ал. 3, ал. 5 от Закона за устройство на 
територията от независим  оценител, отговарящ на изискванията на Закона 
за независимите оценители, с която е определена пазарната стойност 
на 34/62 кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2566.6538 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и шест.шест 
хиляди петстотин тридесет и осем), в размер на 2 320 (две хиляди триста и  
двадесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м 
68,24 лв. (шестдесет и осем лева и двадесет и четири стотинки), без 
включен ДДС. 

12.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона 
за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2020 г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012477ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна 
упълномощава Кмета на Община Варна да сключи предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост, при следните условия: 

1. Община  Варна ще прехвърли възмездно на „Мидстрийм лайн“ 
ЕООД, ЕИК 200458640, собствеността върху 34 (тридесет и четири) кв.м 
от поземлен имот с идентификатор 10135.2566.6538 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и шест.шест хиляди 
петстотин тридесет и осем), целият с площ от 62 (шестседест и два) кв.м, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 9697/22.12.2017 
г., които се придават към проектен УПИ ХV-6537 „за жил. стр.“, кв. 2, по 
плана на м. „Старите лозя“ – „Долна Трака“, гр. Варна, съгласно проект за 
изменение на ПУП–ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна, с решение по т. 13, 
протокол № 1/08.01.2019г., идентичен съгласно скица-проект № 15-497804/ 
19.07.2018г. на Началник СГКК-Варна с поземлен имот с проектен 
идентификатор 10135.2566.258 с проектна площ 847 (осемстотин 
четиридесет и седем) кв.м, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 
10135.2566.242, 10135.2566.122, 10135.2566.134, 10135.2566.140, по 
одобрената по-горе пазарна оценка. 



В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ 
за УПИ ХV-6537 „за жил. стр.“, кв. 2, по плана на м. „Старите лозя“ – 
Долна Трака, гр. Варна. 

3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване  на  предварителния  договор,  се  изготвят  
нови оценки от независим оценител, а Общински съвет-Варна определя 
нови пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният 
договор за уреждане на имуществените взаимоотношения между Община 
Варна и „Мидстрийм лайн“ ЕООД. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки. 

 
Юлияна БОЕВА 
Колеги, мнения и съображения? Няма.  
 
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 2; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 
 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
13. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012475ВН/03.07.2020 г., относно даване на съгласие за сключване на 
анекс към договор № Д15001165ВН/14.07.2015 г. между Община Варна и 
Народно читалище „Петко Рачев Славейков 1928“. 

Предлагам следния проект за решение: 
13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 6 от  Закона 
за общинската собственост, във връзка с чл. 21 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
уведомително писмо с рег. № Д15001165ВН_009ВН/06.03.2020 г. и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012475ВН/03.07.2020 г., Общински съвет - Варна дава съгласие за 
подписване на анекс към Договор № Д15001165ВН/14.07.2015 г., сключен 
между Община Варна и НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ 
СЛАВЕЙКОВ 1928“, със седалище и адрес на управление: ж.к „Владислав 



Варненчик“, бул. „Константин и Фружин“ 21, представлявано от Грета 
Тодорова Илиева за безвъзмездно ползване на недвижим – публична 
общинска собственост, гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, IV м.р., 
представляващ сграда с идентификатор 10135.4502.191.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и две.сто деветдесет и едно.едно) 
със застроена площ от 903 (деветстотин и три ) кв.м, предмет на Акт за 
общинска собственост № 9573/18.07.2017 г. за срок до 10 (десет) години, 
считано от датата на сключване на договора. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
изготвяне на анекс към договора 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 - 11; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 
 
 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
14. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012473ВН/03.07.2020 г., относно даване на съгласие за сключване на 
анекс към договор № Д15001394ВН/24.08.2015 г. между Община Варна и 
АИППМП – ОМ „Д-р Грациела Височкова – Колева“ ЕООД. 

Предлагам следния проект за решение: 
14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 21 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и молба 
Д15001394ВН_005ВН/10.04.2020 г. и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20012473ВН/03.07.2020 г, Общински съвет - Варна дава 
съгласие за подписване на анекс към Договор за наем с per. № 
Д15001394ВН/24.08.2015 г., сключен между Община Варна и АИППМП - 
ОМ „Д-р Грациела Височкова - Колева" ЕООД, за срок до 10 (десет) 
години, считано от датата на сключване на договор при същата наемна 
цена. 



Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
изготвяне на анекс към договора 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 - 13; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 
 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
15. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ012811ВН-031ВН/03.07.2020 г., относно отказ за прехвърляне на имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 45 във фонд 
„Продажби“. 

Предлагам следния проект за решение: 
15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 47 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 35, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 
установяване на жилищните нужди на гражданите, настаняване и 
продажба на общински жилища, по повод на постъпило заявление с 
рег.№АУ012811ВН/05.02.2018 г. от Радослав Стоянов Гигов до кмета на 
община Варна за закупуване на предоставеното му под наем общинско 
жилище, актувано с акт за общинска собственост № 9907/11.07.2018 г. 
/стар АОС №2107/29.08.2001 г./, находящо се в гр. Варна, ул. „Св. Св. 
Кирил и Методий“ № 45, вх. Б, ет. 5, ап. 2 и дадени отрицателни 
становища, обективирани в решение №2-1-1, на заседание на Комисията по 
чл.6 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните 
нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища, 
проведено на 27.03.2018 г. в район „Аспарухово“, за закупуване на 
общинското жилище, предвид недостига на общински жилища в район 
„Аспарухово“ и стотици чакащи за жилище граждани, което становище е 
повторно потвърдено от Комисията с решение №3-2-1, взето на заседание 
на 22.04.2019 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ012811ВН-031ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна отказва 



прехвърлянето на горепосочения недвижим имот – частна общинска 
собственост във фонд „Продажби“. 

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

 
Юлияна БОЕВА 
Това решение се налага да го гласуваме във връзка с съдебно 

решение на Административен съд и разпореждане 779/20.01.2020 г., по 
Административно дело 3145 по описа за 2019 г. По преписката 
разпореждането го има. Налага се глоба от 200 лв. на Иван Портних за 
неизпълнение на решение по Административно дело от 2018 г., по описа 
на Административен съд – Варна, с което по жалба на Радослав Гигов е 
отменен мълчаливия отказ на кмета да продаде по подаденото от 
жалбоподателя заявление, за закупуване на предоставеното му под наем 
жилище.  

 
Петко БОЙНОВСКИ 
Влязло е в сила. Първото го жалихме, наложиха ни 200 лв. глоба и 

затова второто е директно определение за изпълнение. 
 
Юлияна БОЕВА 
В случая гласуваме, че отказваме прехвърляне на имота от фонд във 

фонд. Това е проекта за решение.  
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 - 1, 

предложението се приема. 
 
 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
16. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20006168ВН-002ВН/03.07.2020 г., относно даване на съгласие за 
подписване на анекси към договори със спортните клубове, за ползване на 
общинската спортна база.  

Предлагам следния проект за решение: 
16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21 от 



Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и уведомително писмо с рег. № РД20006168ВН-
001ВН/04.06.2020 г., и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД2006168ВН-002ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за подписване на анекси към договори, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
да бъде допуснато предварително изпълнение на решението. 

 
Колеги, мнения и съображения. Заповядайте, г-н Бойновски. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
От Общинското предприятие „Спорт“ във връзка с ползването на 

общинската спортна база има сключени договори за ползване в рамките на 
всяка една година на тези клубове, които отговарят на изискванията на 
Наредбата за спортните имоти. Общинско предприятие „Спорт“ иска във 
връзка с компетенциите на Дирекция „Общинска собственост, икономика 
и стопански дейности“ удължаване срока на договорите за безвъзмездно 
ползване, изтичащи на 22.06.2020 г. да се удължи до 31.12.2020 г., като 
основанието за това предложение е съществуващ технически проблем с 
акредитацията на федерациите и последващите такива за спортни клубове, 
както и да се сключат договори за безвъзмездно ползване на базата до 
31.12.2020 г. с клубовете, упоменати в т. 4 от приложения протокол. 
Всичките клубове, които ползват петгодишен срок на договори, срока на 
договорите е петгодишен, всички които ползват общинската спортна база. 
За да може да се получат съответните акредитации от федерациите, а пък и 
до колкото знам, колегите работят по изменение и допълнение на 
съществуващата Наредба за спортни имоти. 

 
Юлияна БОЕВА 
Благодаря. 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 - 0, 

предложението се приема. 
 
 

 
 
 

РАЗНИ 



 
Юлияна БОЕВА 
- Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012383ВН/03.07.2020 г., относно даване на предварително съгласие за 
процедиране на ПУП-ПР и улична регулация в обхват: ПИ 10135.5506.463, 
ПИ 10135.5075.39 и част от ПИ 10135.5506.464, ПИ 10135.5075.45 по плана 
на град Варна, местност „Карантината“, район „Аспарухово“ във връзка с 
изграждането на обект: „ Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ към 
Рибарско пристанище „Карантината“, включително обръщач“. 

Предлагам следния проект за решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 124а, ал. 2 и ал. 5, и чл. 131 от Закона за 
устройство на територията, и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012383ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна дава 
предварително съгласие за процедиране на ПУП – ПР и улична регулация 
в обхват: ПИ 10135.5506.463, ПИ 10135.5075.39 и част от ПИ 
10135.5506.464, ПИ 10135.5075.45 по плана на местност „Карантината“, 
район „Аспарухово“, гр. Варна в засегнатите имоти общинска собственост 
– ПИ 10135.5506.464, ПИ 10135.5506.463, ПИ 10135.5075.39 и ПИ 
10135.5075.45 по КК на гр. Варна. 

 
Колеги, мнения и съображения? Христо Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, тези точки защо 

ги гледаме тук, а не в „Архитектура“? Ако може да ми отговорите. 
Благодаря. 

 
Юлияна БОЕВА 
Разпределено е към тази комисия и засягат собствеността. 
 
Юлияна БОЕВА 
Други мнения и съображения? Г-н Бойновски. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Разработват се върху имоти общинска собственост, може би заради 

това и във връзка с проекта, който правим за Рибарско пристанище. 
 
Юлияна БОЕВА 
Колеги, други мнения и съображения? Няма.  
 



Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 
да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 6, 

предложението се приема. 
 
 

РАЗНИ 
Юлияна БОЕВА 
-Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012383ВН-001ВН/03.07.2020 г., относно даване на предварително 
съгласие за процедиране на ПУП-ПР и улична регулация в обхват: 
10135.5075.46, 10135.5075.47, 10135.5506.477 и част от ПИ 10135.5506.918, 
10135.5506.461, 10135.5506.462, 10135.5506.464, 10135.5075.45 по плана на 
м-ст Карантината, район Аспарухово, гр. Варна във връзка с изграждането 
на обект: “Реконструкция на улица от бул.“Първи май“ към Рибарско 
пристанище „Карантината“, включително обръщач” в местност 
"Карантината", район "Аспарухово", Община Варна. 

Предлагам следния проект за решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 и чл. 131 от Закона за 
устройство на територията, и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20012383ВН-001ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна дава 
предварително съгласие за процедиране на ПУП-ПР и улична регулация в 
обхват: 10135.5075.46, 10135.5075.47, 10135.5506.477 и част от ПИ 
10135.5506.918, 10135.5506.461, 10135.5506.462, 10135.5506.464, 
10135.5075.45 по плана на м – ст Карантината, район Аспарухово, гр. 
Варна по плана на м-ст Карантината, р-н Аспарухово в засегнатите имоти 
общинска собственост - ПИ 10135.5075.46; 10135.5075.47; 
101105.5506.464; 10135.5075.45; по КК на гр. Варна. 

 
Колеги, мнения и съображения? Няма.  
 
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 6, 

предложението се приема. 
 
 

РАЗНИ 
 



Юлияна БОЕВА 
- Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД190238203ВЦ-005ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
през 2020 г.“ във връзка с провеждане на публичен търг за отдаване под 
наем на недвижим имот, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ №2. 

Предлагам следния проект за решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД190238203ВЦ-005ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“: В Раздел V 
„Застроени нежилищни имоти – общинска собственост, за които Община 
Варна ще проведе процедура по отдаване под наем по реда на чл. 14 от 
Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в съответствие с 
действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при 
обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване 
под наем на нежилищни имоти и вещи – общинска собственост“, се добавя 
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Звездица, 
ул. „Феникс“ № 2, представляващ част от сграда със застроена площ 8,84 
(осем цяло осемдесет и четири) кв.м, цялата със застроена площ от 18,50 
(осемнадесет цяло и петдесет стотни) кв.м, предмет на Акт за общинска 
собственост № 5706/04.06.2009 г., вписан по надлежния ред в Службата по 
вписванията – гр. Варна. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, по реда на чл. 50 и чл. 51 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД190238203ВЦ-
005ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община 
Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Звездица, 
ул. „Феникс“ № 2, представялващ част от сграда със застроена площ 8,84 
(осем цяло осемдесет и четири) кв.м, цялата със застроена площ от 18,50 
(осемнадесет цяло и петдесет стотни) кв.м, предмет на Акт за общинска 
собственост № 5706/04.06.2009 г., за срок от 5 /пет/ години при стартова 
месечна наемна цена 34,26 (тридесет и четири лева и двадесет и шест 
стотинки) , без включен ДДС, определена съгласно предоставената пазарна 
оженка. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартовата месечна наемна цена в 
размер на 3,43 (три лева и четиридесет и три стотинки). 



 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 
Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 

 
1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 

физически лица, еднолични търговци и юридически лица. 
2. За участие в публичния търг с явно наддаване са необходими 

следните документи: 
2.1. заявление за участие в търга 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 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 имота; 
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 41,11 

(четиридесет и един лева и единадесет стотинки), 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  150,00 (сто и петдесет) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна. 

* 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. 

 
Колеги, мнения и съображения? Няма.  
 
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 12; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 
 

РАЗНИ 
 
Юлияна БОЕВА 
- Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

ОС20000415ВН/08.07.2020 г., относно вземане на решение за прекратяване 
чрез ликвидация на търговско дружество „ПОРТ ПАЛАС“ ЕАД. 

Предлагам следния проект за решение: 
На основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 252, ал. 1, т.1, чл. 266 и 
следващите от глава ХVІІ от Търговския закон, чл.8, ал.1, т.2 и ал.2, т.4 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества и по предложение 
на Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна с рег. № 
ОС20000415ВН/08.07.2020 г., Общински съвет – Варна, в качеството си на 
едноличен собственик на капитала „Централен универсален магазин- 
Варна” ЕАД- в ликвидация, ЕИК 148046765, който е едноличен собственик 
на капитала „Порт палас“ ЕАД,  ЕИК 160137125, реши: 

1.Прекратява чрез ликвидация търговско дружество „Порт палас“ 
ЕАД,  ЕИК 160137125, със седалище и адрес на управление: област 
Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив – 4003, район Северен, бул. 
„България” No 97. 

2. Възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор с 
ликвидатор, който да извърши ликвидацията на дружеството при спазване 
на разпоредбите на чл.266 и следващите от глава ХVІІ на Търговския 
закон. 

3. Освобождава МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, НИКОЛИНА 
ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА и ЖИВКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА като 
членове Съвета на директорите на „Порт палас“ ЕАД,  ЕИК 160137125, 
считано от датата на вписване на прекратяването чрез ликвидация в 
Търговския регистър при Агенцията по вписванията. 



4. Определя срок за провеждане на процедурата по ликвидация на 6 
/шест/ месеца, считано от датата на вписване на прекратяването чрез 
ликвидация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. При 
необходимост срокът може да бъде продължен. 

 
Това е предложение от Тодор Балабанов - Председател на Общински 

съвет. Колеги, мнения и съображения? Няма. 
 
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

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

предложението се приема. 
 
 

РАЗНИ 
 
Юлияна БОЕВА 
- Разглеждане на писма 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. и ОС20000343ВН-001ВН/08.07.2020 г., 
относно избор на застраховател на имуществото на дружеството. 

По отложената точка от предходната комисия за одобряване на 
застраховател. Приложени са допълнителните оферти. От „Армеец“ има 
оферта за застраховка на имуществото, застраховани активи – сграда, 
болница, застрахователна сума – 1 200 000 лв.  

Предлагам следния проект за решение: 
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. 

Колеги, мнения и съображения? Заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, освен това 

дружество имаше още няколко, които ги бяхме върнали, т.е. от тях не са 



постъпили документи, в които да покажат офертите. Само това е? Защото 
си спомням, че няколко отхвърлихме. Само това са постъпилите. Не, на 
УСХ не сме получили. 

 
Юлияна БОЕВА 
Само на УСХ мисля, че остана да получим. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Добре, благодаря.  
 
Юлияна БОЕВА 
Тези, от които не сме получили исканите оферти, не ги внасям за 

разглеждане. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Да, само още едно допълнение – от колегата на предната комисия 

имаше и коментар, защото е много важно и заданието как е към самите 
застрахователи. Да помолим в крайна сметка, когато се пращат тези 
запитвания да прилагат и самото задание, защото там са елементи, които 
някои път самите застрахователи могат да получат различни задания. Не 
казвам, че е така. Казвам, че може. За това следващия път, колегата го 
предложи, да приложат и това, което са пуснали към застрахователите. 
Благодаря ви. 

 
Юлияна БОЕВА 
Да. Заданието, което са направили.   
 
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 - 0, 

предложението се приема. 
 
 

РАЗНИ 
 
Юлияна БОЕВА 
- Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012396ВН-001ВН/09.07.2020 г., относно прекратяване на договори с 
номера №Д15000843ВН/22.06.2015 г., №Д15000848ВН/22.06.2015 г., 
№Д15001053ВН/30.06.2015 г. и №Д16001441ВН/31.10.2016 г., сключени 



между Община Варна и „Обреди“ ЕООД и възлагане на „ОБРЕДИ“ ЕООД, 
извършването на погребалната и обредната дейности, стопанисването и 
управлението на гробищните паркове на територията на Община Варна, 
както и услугите предоставяни на гражданите на община Варна в тези 
паркове и учредяване безвъзмездно право на ползване на дружеството, 
върху имоти – общинска собственост, находящи се в гр. Варна. 

 Предлагам следния проект за решение: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал .4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за 
придобииване, управление и разпореждане с общинско имущесво и чл. 7 
от Закона за публичните предприятия и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20012396ВН-001ВН/09.07.2020 г.0, Общински 
съвет – Варна реши: 

I. Прекратява договори с номера №Д15000843ВН/22.06.2015 г., 
№Д15000848ВН/22.06.2015 г., №Д15001053ВН/30.06.2015 г. и 
№Д16001441ВН/31.10.2016 г., сключени между Община Варна и „Обреди“ 
ЕООД.  

II. С оглед изпълнение на обществена услуга, Общински съвет – 
Варна възлага на „ОБРЕДИ“ ЕООД, ЕИК 813106564, със седалище и адрес 
на управление: гр. Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров“ №1, 
представлявано от Елица Пламенова Ботева, извършването на 
погребалната и обредната дейности, стопанисването и управлението на 
гробищните паркове на територията на Община Варна, както и услугите 
предоставяни на гражданите на община Варна в тези паркове, като за целта 
учредява безвъзмездно право на ползване на дружеството, върху имоти – 
общинска собственост, находящи се в гр. Варна: 

1. Гробищен парк „Аспарухово - 1“, включващ ПИ 10135.5506.484 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест. 
четиристотин осемдесет и четири), с площ от 30 854 (тридесет хиляди 
осемстотин петдесет и четири) кв.м и сграда с идентификатор 
10135.5506.484.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
шест.четиристотин осемдесет и четири.едно) със застроена площ от 74 
(седемдесет и четири) кв.м, етажност: 1, предназначение: култова 
религиозна сграда, предмет на Акт за публична – общинска собственост № 
8563/17.08.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна с вх. рег. 
№ 19356/19.08.2015 г., Акт № 89, том L, дело № 10570; 

2. Гробищен парк „Аспарухово - 2 - Кантара“, включващ: 2.1. ПИ 
10135.5018.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди и 
осемнадесет.седем), с площ от 6 429 (шест хиляди четиристотин двадесет и 
девет) кв.м, находящ се в гр. Варна, кв. „Галата“, м. „Поряза“, предмет на 
Акт за общинска собственост № 3413/17.06.2005 г. вписан в Служба по 
вписванията с вх. рег. № 15724/28.06.2005 г., Акт № 182, том XLIX; 2.2. 



ПИ 10135.5018.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди и 
осемнадесет.шест), с площ от 6 427 (шест хиляди четиристотин двадесет и 
седем) кв.м., гр. Варна, кв. „Галата“, м. „Поряза“, предмет на Акт за 
общинска собственост № 3412/17.06.2005 г. вписан в Служба по 
вписванията с вх. рег. № 15743/28.06.2005 г., Акт № 197, том XLIX; 

3. Гробищен парк „Виница – 2“, включващ ПИ 10135.2043.284 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди четиридесет и три.двеста осемдесет 
и четири), с площ от 30 740 (тридесет хиляди седемстотин и четиридесет) 
кв.м., с начин на трайно ползване: Гробищен парк, предмет на Акт за 
публична – общинска собственост № 6617/21.10.2011 г., вписан в 
Службата по вписванията с вх. рег. № 23711/24.10.2011 г., том LXVI, Акт 
№ 159, дело № 14362; 

4. ПИ 72709.511.133, с площ от 454,654 дка, идентичен с Поземлен 
имот 000133 (нула нула нула сто тридесет и три)  находящ се в с. Тополи, 
представляващ гробище, предмет на Акт за публична – общинска 
собственост № 2766/05.08.2003 г., вписан в служба по вписванията с вх. 
рег. № 15974/19.09.2003 г., том XLIX, № 116, дело № 11153; 

5. ПИ 10135.3516.174 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и шестнадесет.сто седемдесет и четири), с площ от 233 023 
(двеста тридесет и три хиляди и двадесет и три) кв.м., находящ се в гр. 
Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 1, предмет на Акт за публична – общинска 
собственост № 6878/12.03.2012 г. вписан в Служба по вписванията с вх. 
рег. № 5101/13.03.2012 г., том XII, акт № 52, дело №2416; 

6. ПИ 10135.2575.1274, с площ от 14 279 кв.м., находящ се в гр. 
Варна, ул. Св. Константин и Елена, предмет на Акт за частна – общинска 
собственост № 9001/20.05.2016г., вписан в Служба по вписванията с вх. 
рег. № 11552/26.05.2016г., том ХХХ, акт № 94, дело №6351; 

7. ПИ 10135.5010.86, с площ от 8 325 кв.м., находящ се в гр. Варна, 
кв. Галата, предмет на Акт за публична – общинска собственост № 
9234/14.12.2016 г. вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 
33253/19.12.2016г., том LXXXIX, акт № 43, дело №18840.  

Безвъзмездното право на ползване се учредява на „ОБРЕДИ“ ЕООД 
за срок от 10 (десет) години.  

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

 
Колеги, мнения и съображения? Няма.  
 
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 
 



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

 
РАЗНИ 

 
Юлияна БОЕВА 
- Разглеждане на писмо от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002441ВН-004ВН/09.07.2020 г., относно постъпило заявление от 
председателя на Сдружение „ЕКО ПАРК ГАЛАТА“ за предоставяне за 
ползване на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район Аспарухово, 
кв. „Галата“, м. „Черноморец“, м. „Прибой“. 

Тук целта е дадем становище. Мнения и съображения? Марица 
Гърдева, заповядайте. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Първо да питам вносителя на това предложение присъства ли? 
 
Юлияна БОЕВА  
Заседанието е закрито, г-жа Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Добре, значи не мога да го питам него. С инвестиционни намерения 

да отдаваме общински терен за безвъзмездно ползване на мен ми се струва 
малко леко гротескно. По принцип общинска собственост за безвъзмездно 
ползване ние отдаваме, когато има някакви социални дейности, когато се 
извършват дейности, които са от обществена ползва и т.н. Един такъв Еко 
парк, каквото и да се направи като инвестиция, след това се започва една 
търговска дейност, която е свързана с късане на билетчета, с различни 
атракциони, с предлагане на различни типове услуги, което си е чист 
бизнес. Така че, аз не виждам социален елемент в цялата тази история. 
Поправете ме, ако греша. И аз лично съм категорично „против“ да даваме 
безвъзмездно общинска земя за такива неща.  

 
Юлияна БОЕВА  
Заповядайте г-н Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Понеже е в „Галата“ и знам, то не е от днес предложението, а от пет 

– шест месеца. Поне аз съм чел преди седем – осем месеца такива 
предложения. Става дума за терена под новия гробищен парк на „Галата“, 
който граничи със ската и с поделението. Там наистина трябва да се 
направи парк. Винаги сме говорили, че ще бъде парк. Сега Еко парк не 
знам - „еко“ ми звучи по-модерно. Там трябва да се укрепи, да се направят 



подпорни стени, защото и нагоре продължава по същия начин ерозията. 
Освен гробищния парк, друга подпорна стена там няма. Аз лично бих 
предложил дирекцията, компетентните органи в общината, да оформят 
едно предложение за одобряване на това инвестиционно намерение, като 
разбира се съм на мнение също, че трудно ще съберем гласове за 
„безвъзмездно“ поради нищетата, в която живеем, но това е предмет на 
професионална оценка. Защото пък иначе, ако го направим Еко парк, 
защото ние така или иначе ще направим парк. Нямаме избор. Ако сложим 
един голям наем, наистина тогава ще трябва и кръчми да правим. А пък по 
проект няма кръчми – има параклис. Това е, което съм чел. Беше отдавна, 
забравил съм го. И има комерсиално, дето казваш масите и правят 
барбекюта. Моето мнение е, че трябва да дадем картбланш 
администрацията да изготви едно предложение, в което да има 
икономическа част, което да се разгледа. Да не го бавим толкова много – 
да видим и да го гледаме по същество, така както трябва да бъде. Но 
трябва принципно да се възложи и за сесията това да е готово. Това е 
предмет на един ден. Има алтернатива. „Да“ при тези и тези условия. „Не“ 
и това е отговор.  

 
Юлияна БОЕВА 
Г-жа Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз съм съгласна с г-н Станев. Но предложението наистина трябва да 

бъде направено така – примерно за …  
 
Юлияна БОЕВА 
Г-жо Гърдева ще Ви прекъсна. Ето, има инвестиционните намерения. 

Мога да ги изчета. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз си прочетох материала с инвестиционните намерения. 
 
Юлияна БОЕВА 
Да, подробно са описани – ето ще Ви прекъсна. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Мога ли да довърша? 
 
Юлияна БОЕВА 
Да. 
 
Марица ГЪРДЕВА 



Аз говоря за предложението на администрацията, защото едно са 
инвестиционните намерения, които ще бъдат направени там, а трябва да се 
направи и анализ. Кога след извършване на инвестиционните намерения 
ще започне да носи печалба това нещо? Там ще бъдат ли разполагани 
примерно кемпери, каравани, ще има ли обособен – защото имаше нещо 
такова в предложението, наемни цени и т.н.? От там ще се направи анализ, 
ние какъв наем да поискаме за извършване на това инвестиционно 
намерение. Може да се свърши до сесия.  

 
Юлияна БОЕВА 
За който не е успял, понеже действително малко късно постъпи 

предложението, да прочета какви са намеренията. Изграждане на 
архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма без търговско 
предназначение. Като кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси, 
информационни табла, чешми, дървени огради, скари, дървени мостчета, 
еко пътеки и други, които не представляват строителство по смисъла на 
Закона за устройство на територията. 

Г-н Генадий Атанасов, заповядайте.  
 
Генадий АТАНАСОВ 
Благодаря Ви, госпожо председател. Така. Искам и аз да взема 

отношение по въпроса. Аз също се запознах с материала и никъде в 
предложението от тази организация не пише, че те ще извършват каквато и 
да било търговска дейност. Не знам къде го е чела г-жа Гърдева. Никъде не 
пише, че те ще извършват търговска дейност. Отговорът какъв е според 
Вас? Вие защо решихте, че ще се вземат пари за това нещо? Не, не, просто 
и аз го четох. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Колега, с цялото ми уважение и с практиката, която имаме до тук 

нямаме нито един изграден парк, освен общинската Морска градина и 
Аспаруховия парк, където да е с безплатен вход. Включително и Еко 
паркът, който в момента съществува има вход за гражданите. Говорим за 
общински терен. Ето това е, което мен ме интересува. Безплатно ли ще 
влизат гражданите? Безплатно ли ще ползват тези съоръжения? Това ме 
интересува и ако ще има съответния вход за гражданите, съответно трябва 
администрацията да направи и съответните изчисления със подходящ наем 
за терена. Това е моето предложение в защита на обществения интерес.  

 
Юлияна БОЕВА 
Колеги, аз предлагам да се проведат разговори със заявителя и на 

базата на тези разговори да се уточнят параметрите, и да се изготви 
предложение до сесията. Ще възложим на адвокат доверениците на 



Общински съвет да изготвят проект. И ще поканим действително 
представител на сдружението. Точно за това говоря – ще бъде 
предоставено и ще бъде поканен представител на сдружението. 

Който е „за“ да бъде изготвен след разговори с представител на 
сдружението, проект за решение и на сесия да бъде разгледано. да бъде 
изложено неговото мнение и той да бъде питан лично от съветниците на 
самата сесия, моля да гласува. …. Ние не отлагаме. До сесия ще се изготви 
от адвокат доверениците проекта за решение. … Моля, който е „за“ да 
гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 
Възлагаме на адвокат доверениците да осъществят комуникация със 

заявителите и да изготвят проект за решение. 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  
 
 
Край на заседанието: 11:30 ч. 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО“:                                                         
 
 
_________________                                                  _________________ 
 
/Юлияна БОЕВА/                                                 /Клавдия ВАСИЛЕВА/ 

 
 


