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ПРОТОКОЛ 
 

 № 19 
 
Днес 22.10.2021 г. от 13.05 ч. в зала „Пленарна“ се проведе заседание 

на ПК „Собственост и стопанство“. 
 
На заседанието присъстваха: 
 
Юлияна Боева – председател на комисията 
Ахмед Ахмед  
Бранимир Балачев 
Велин Стоянов 
Иван Иванов  
Красен Иванов  
Людмила Колева – Маринова  
Марица Гърдева  
Милена Димова  
Николай Костадинов 
Николай Малев 
Николай Почеканов  
Рюян Ризов  
Светлан Златев  
Стефан Станев 
Тодор Балабанов  
Христо Атанасов 
 
Отсъстваха: Мария Ангелова – Дойчева и Станислав Иванов. 
 

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

Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ и адв. Росица Николова – 
адвокат довереник към Общински съвет – Варна.  
 

Заседанието откри председателят на комисията Юлияна Боева. 
 
Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ предложи 

заседанието да протече при следният 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ075967ВН-022ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
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на Община Варна с рег. № АУ075967ВН-020ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с прекратяване на съсобственост 
върху имот, находящ се в гр. Варна, ВЗ „Траката“, ул. „Първа“ № 81. 

2. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ068576ВН-011ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ068576ВН-009ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, жк „Изгрев“. 

3. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ095789ВН-013ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ095789ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с прекратяване на съсобственост 
върху имот, находящ се в гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Гоце Делчев“ № 61. 

4. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ113572ВН-012ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ113572ВН-007ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Траката“. 

5. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ110373ВН-012ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ110373ВН-009ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, „Вилна зона“. 

6. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ005244ВН-016ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ005244ВН-014ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с прекратяване на съсобственост 
върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Струга“ № 27. 

7. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ065702ВН-025ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ065702ВН-023ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Горна Трака“. 

8. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ010289ВН-014ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ010289ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно 
допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2020 г.“, одобряване на пазарна оценка и вземане 
на решение за прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. 
Варна, к.к. „Чайка“. 

9. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № № АУ011561ВН-021ВН/13.10.2021 г. и предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № АУ011561ВН-017ВН/03.07.2020 г., относно 
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одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Подп. Калитин“ № 3. 

10. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ040916ВН-021ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ040916ВН-019ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.  Варна,  бул. „Владислав Варненчик“. 

11. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ099997ВН-024ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ099997ВН-022ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.  Варна, ул. „Бяла мура“ № 14А. 

12. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ074346ВН-017ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ074346ВН-015ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Македония“ № 158. 

13. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ044581ВН-030ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ044581ВН-026ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Александър Дякович“. 

14. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ044121ВН-013ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ044121ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Паспалев“ 
№ 8. 

15. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ096339ВН-029ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ096339ВН-025ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 
Миладинови“ № 43-45. 

16. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ084471ВН-015ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ084471ВН-013ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 
Миладинови“ № 43-45. 

17. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ105098ВН-029ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ105098ВН-027ВН/03.07.2020 г., относно 
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одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, ул. 
„Мария Бацарова“ № 18, на собственика на законно построена върху него 
сграда. 

18. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ014633ВН-018ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ014633ВН-016ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Драгоман“ № 15, на собственика на законно 
построена върху него сграда. 

19. Разглеждане на писмо от Кмета на Община Варна с рег. №  
РД21017803ВН-003ВН/15.10.2021 г., относно увеличаване на капитала  на 
„Пълдин Туринвест“ АД, чрез апорт на притежаваните от Община Варна 
акции от капитала на „Международен Пловдивски панаир“ АД. 

20. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. №  
ОСИСД19003424ВН-008ВН/15.10.2021 г., относно учредяване на право на 
строеж на „Електроразпределение Север“ АД, за изграждане на нов 
трафопост, тип БКТП. 

21. Разни. 
21.1. Разглеждане на докладна записка от адв. Емил Димитров – 

ликвидатор на „Жилфонд“ ЕООД с рег. №  ОС21000298ВН/16.06.2021 г. и рег. 
№  ОС21000298ВН-001ВН/22.10.2021 г. относно даване на съгласие за 
продажба, чрез търг на имоти, включени в капитала на „Жилфонд“ ЕООД /в 
ликвидация/. 

21.2. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № РД21013285ВН-002ВН/21.10.2021 г., относно предоставяне 
за безвъзмездно ползване на част от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, 
район „Аспарухово“, со „Прибой“ в полза на СНЦ „Парк Борисова градина – 
Галата“. 

21.3. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21021720ВН/21.10.2021 г., относно избор на нов ликвидатор на 
„Дезинфекционна станция – Варна“ ЕООД – в ликвидация. 

21.4. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21021727ВН/21.10.2021 г., относно провеждане на търг за отдаване под 
наем на имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Княз Борис“ № 46. 

 
Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ подложи на 

гласуване в предварително публикувания дневен ред, включване на подточка 
към т. „Разни“, а именно: 

21. Разни. 
21.1. Разглеждане на докладна записка от адв. Емил Димитров – 

ликвидатор на „Жилфонд“ ЕООД с рег. №  ОС21000298ВН/16.06.2021 г. и рег. 
№  ОС21000298ВН-001ВН/22.10.2021 г., относно даване на съгласие за 
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продажба, чрез търг на имоти, включени в капитала на „Жилфонд“ ЕООД /в 
ликвидация/. 

 
Резултати от гласуването: за - 15; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ подложи на 

гласуване в предварително публикувания дневен ред, включване на подточка 
към т. „Разни“, а именно: 

21. Разни. 
21.2. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 

„ОСИСД“ с рег. № РД21013285ВН-002ВН/21.10.2021 г., относно предоставяне 
за безвъзмездно ползване на част от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, 
район „Аспарухово“, со „Прибой“ в полза на СНЦ „Парк Борисова градина – 
Галата“. 

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

предложението се приема. 
 

Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ подложи на 
гласуване в предварително публикувания дневен ред, включване на подточка 
към т. „Разни“, а именно: 

21. Разни. 
21.3. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21021720ВН/21.10.2021 г., относно избор на нов ликвидатор на 
„Дезинфекционна станция – Варна“ ЕООД – в ликвидация. 

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

предложението се приема. 
 
Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ подложи на 

гласуване в предварително публикувания дневен ред, включване на подточка 
към т. „Разни“, а именно: 

21. Разни. 
21.4. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21021727ВН/21.10.2021 г., относно провеждане на търг за отдаване под 
наем на имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Княз Борис“ № 46. 

 
Резултати от гласуването: за - 15; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 

Христо АТАНАСОВ 
Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, предлагам т. 21. 4. от 

дневния ред, а именно предложение на Кмета на Община Варна, относно 
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провеждане на търг за отдаване под наем на имот, находящ се в гр. Варна, бул. 
„Княз Борис“ № 46, да стане т. 1. 

 
Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ подложи на 

гласуване предложеното. 
 
Резултати от гласуването: за - 10; против - 1; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

Светлан ЗЛАТЕВ 
Уважаеми колеги, предлагам точките след т. 18 от дневния ред, да се 

разгледат преди обявената в дневния ред т. 1., т.е. преди публикуваните точки, 
които са на едно и също основание.  

 
 Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ подложи на 

гласуване предложеното. 
 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 6, 

предложението се приема. 
 

Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ подложи на 
гласуване следният 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21021727ВН/21.10.2021 г., относно провеждане на търг за отдаване под 
наем на имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Княз Борис“ № 46. 

2. Разглеждане на писмо от Кмета на Община Варна с рег. №  
РД21017803ВН-003ВН/15.10.2021 г., относно увеличаване на капитала  на 
„Пълдин Туринвест“ АД, чрез апорт на притежаваните от Община Варна 
акции от капитала на „Международен Пловдивски панаир“ АД. 

3. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. №  
ОСИСД19003424ВН-008ВН/15.10.2021 г., относно учредяване на право на 
строеж на „Електроразпределение Север“ АД, за изграждане на нов 
трафопост, тип БКТП. 

4. Разглеждане на докладна записка от адв. Емил Димитров – 
ликвидатор на „Жилфонд“ ЕООД с рег. №  ОС21000298ВН/16.06.2021 г. и рег. 
№  ОС21000298ВН-001ВН/22.10.2021 г. относно даване на съгласие за 
продажба, чрез търг на имоти, включени в капитала на „Жилфонд“ ЕООД /в 
ликвидация/. 

5. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № РД21013285ВН-002ВН/21.10.2021 г., относно предоставяне 
за безвъзмездно ползване на част от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, 
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район „Аспарухово“, со „Прибой“ в полза на СНЦ „Парк Борисова градина – 
Галата“. 

6. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21021720ВН/21.10.2021 г., относно избор на нов ликвидатор на 
„Дезинфекционна станция – Варна“ ЕООД – в ликвидация. 

7. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ075967ВН-022ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ075967ВН-020ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с прекратяване на съсобственост 
върху имот, находящ се в гр. Варна, ВЗ „Траката“, ул. „Първа“ № 81. 

8. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ068576ВН-011ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ068576ВН-009ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, жк „Изгрев“. 

9. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ095789ВН-013ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ095789ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с прекратяване на съсобственост 
върху имот, находящ се в гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Гоце Делчев“ № 61. 

10. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ113572ВН-012ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ113572ВН-007ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Траката“. 

11. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ110373ВН-012ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ110373ВН-009ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, „Вилна зона“. 

12. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ005244ВН-016ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ005244ВН-014ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с прекратяване на съсобственост 
върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Струга“ № 27. 

13. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ065702ВН-025ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ065702ВН-023ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Горна Трака“. 

14. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ010289ВН-014ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ010289ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно 



8 
 

допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2020 г.“, одобряване на пазарна оценка и вземане 
на решение за прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. 
Варна, к.к. „Чайка“. 

15. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № № АУ011561ВН-021ВН/13.10.2021 г. и предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № АУ011561ВН-017ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Подп. Калитин“ № 3. 

16. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ040916ВН-021ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ040916ВН-019ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.  Варна,  бул. „Владислав Варненчик“. 

17. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ099997ВН-024ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ099997ВН-022ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.  Варна, ул. „Бяла мура“ № 14А. 

18. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ074346ВН-017ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ074346ВН-015ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Македония“ № 158. 

19. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ044581ВН-030ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ044581ВН-026ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Александър Дякович“. 

20. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ044121ВН-013ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ044121ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Паспалев“ 
№ 8. 

21. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ096339ВН-029ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ096339ВН-025ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 
Миладинови“ № 43-45. 

22. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ084471ВН-015ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
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на Община Варна с рег. № АУ084471ВН-013ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 
Миладинови“ № 43-45. 

23. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ105098ВН-029ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ105098ВН-027ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, ул. 
„Мария Бацарова“ № 18, на собственика на законно построена върху него 
сграда. 

24. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ014633ВН-018ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ014633ВН-016ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Драгоман“ № 15, на собственика на законно 
построена върху него сграда. 

 
Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 

1. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21021727ВН/21.10.2021 г., относно провеждане на търг за отдаване под 
наем на имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Княз Борис“ № 46. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Предлагам да отпадне текста: „да се има предвид, че не се променя 

предназначението, съгласно разрешение за ползване, издадено от началник 
РДНСК – Варна“.   
 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската 
собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21021727ВН/21.10.2021 г., Общински съвет - Варна допълва „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 
2021 година", приета с Решение № 504-2(14)04.03.2021 г. на Общински съвет - 
Варна, както следва: Към Раздел IV „Застроени нежилищни имоти -  общинска 
собственост, за които в община Варна ще се 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 
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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 следния текст: 

№ Административен адрес АОС № 
1. гр. Варна, район „Одесос", бул. Княз Борис" № 46,  

СОС 10135.1507.444.1.4 - помещение на първия  
етаж (партер) вляво от входа  

(заведение за бързо хранене) със ЗП = 35,90 кв.м 

 
№ 3211/17.11.2004 г. 

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

местната администрация, чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, по реда на чл. 50 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД21021727ВН/21.10.2021 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, представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1507.444.1.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и седем.четиристотин четиридесет и четири.едно.четири) - 
помещение на първия етаж (партер) вляво от входа (заведение  за бързо  
хранене),  находящ се в гр. Варна, район „Одесос“,  бул. „Княз  Борис“ № 
46,  със ЗП=35,90 (тридесет и пет цяло и деветдесет стотни) кв.м, предмет 
на Акт за частна общинска собственост № 3211/17.11.2004 г., вписан в 
Службата по вписванията - гр. Варна с вх. рег. № 27772/02.12.2004 г.,  Акт 
№ 159,  том XCII дело № 20942, за срок от 5 (пет) години при стартова 
месечна наемна цена, в размер на 2 010 лв. (две хиляди и десет лева) без 
включен ДДС, определена съгласно представената от независим оценител 
експертна оценка.  

Стъпка  на наддаване - 10 % от стартовата месечна наемна цена в 
размер на 201,00 лв. (двеста и един лева).  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 

 1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци 
и юридически лица. 
 2. За участие в търга са необходими следните документи: 
 2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани 
в Търговския регистър към Агенция по вписванията), съдебно 
удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за юридически 
лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) или документ 
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за самоличност за физически лица (копие – заверено за вярност от 
участника); 
 2.3. за юридически лица и еднолични търговци - декларации от името 
на заявителя, че:  
 а) не е обявен в несъстоятелност; 

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

  2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните  
условия; 
 2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
 2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена, 
във връзка с участието  в  търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 412,00 лв. (две  
хиляди четиристотин и дванадесет лева), платими по IBAN: 
ВGЗ6СЕСВ97903362150000 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 150 лв. (сто и петдесет лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при „Централна кооперативна банка“ АД - клон Варна (оригинал). 

  Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна документация.   

Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на обявата 
за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните документи. 

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на община Варна 
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. 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 12; против - 1; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 
 

ВТОРА ТОЧКА 
 

2. Разглеждане на писмо от Кмета на Община Варна с рег. №  
РД21017803ВН-003ВН/15.10.2021 г., относно увеличаване на капитала  на 
„Пълдин Туринвест“ АД, чрез апорт на притежаваните от Община Варна 
акции от капитала на „Международен Пловдивски панаир“ АД. 
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Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, в случай, че комисията 

даде положително становище по тази точка, до заседанието на Общински 
съвет – Варна, ще се подготви проект за решение, ведно с проект за решение 
за отмяна на предходното такова и на заседанието ще вземем окончателно 
решение по въпроса. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението 
за изразяване на положително становище, като до предстоящото заседание 
на Общински съвет – Варна, се подготви проект за решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 13; против - 1; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
 

ТРЕТА ТОЧКА 
 

3. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. №  
ОСИСД19003424ВН-008ВН/15.10.2021 г., относно учредяване на право на 
строеж на „Електроразпределение Север“ АД, за изграждане на нов 
трафопост, тип БКТП. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
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. 
№ ОСИСД19003424ВН-008ВН/15.10.2021 г., Общински съвет - Варна 
одобрява пазарните оценки, изготвени от независим оценител, с които са 
определени следните пазарни стойности на вещни права върху поземлен имот 
с идентификатор 10135.1503.113 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда  
петстотин  и три. сто и тринадесет): 

- правото на строеж за изграждане на трафопост тип БКТП, със 
застроена площ 14,16 (четиринадесет цяло и шестнадесет стотни) кв.м, в 
размер на  950  (деветстотин и петдесет)  лева, без включен  ДДС; 

- прилежащата сервитутна зона за обслужване на БКТП с площ от 47,25 
(четиридесет и седем цяло двадесет и пет стотни) кв.м в размер на 11 482 
(единадесет хиляди четиристотин осемдесет и два) лева, без включен  ДДС; 

- сервитутно право на преминаване и прокарване на кабелни линии 
средно и ниско напрежение с площ 12,29 (дванадесет цяло двадесет и девет 
стотни) кв.м в размер на 1 792  (хиляда седемстотин деветдесет и два) лева, без 
включен ДДС, като общата пазарна стойност за учредяване на вещни права 
възлиза на 14 224 (четиринадесет хиляди двеста двадесет и четири) лева, без 
включен ДДС. 
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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 и чл. 64, ал. 8 от Закона за енергетиката, 
чл. 38, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 г. и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № ОСИСД19003424ВН-
008ВН/15.10.2021 г., Общински съвет  -  Варна взема решение Кметът на 
Община Варна да учреди право на строеж на „Електроразпределение Север" 
АД, ЕИК 104518621, за: изграждане на нов трафопост тип БКТП със застроена 
площ 14,16 (четиринадесет цяло и шестнадесет стотни) кв.м; прилежащата 
сервитутна зона за обслужване на БКТП с площ 47,25 (четиридесет и седем 
цяло двадесет и пет стотни) кв.м и сервитутно право на преминаване и 
прокарване на кабелни линии  средно и ниско напрежение с площ 12,29 
(дванадесет цяло двадесет и девет стотни) кв.м, върху поземлен имот с 
идентификатор 10135,1503.113 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда 
петстотин и три. сто и тринадесет), по кадастрална карта на гр. Варна, целият с 
площ 277 (двеста седемдесет и седем) кв.м - частна общинска собственост, 
предмет на АОС № 10269/16.10.2019 г., при граници на имота: поземлени 
имоти с идентификатори 10135.1503.112, 10135.1503.114, 10135.1503.648, 
10135.1503.116, 10135.1503.44, идентичен с УПИ I - ,,за трафопост", окв.353, 
по плана на 10 м.р., гр. Варна, обособен съгласно И3РП на 10 м.р., гр. Варна, 
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. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Правя процедурно предложение, тъй като дневния ред е дълъг и всички 

имаме проектите за решение, да се изчита само „относно“. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване процедурното 
предложение. 

 
Резултати от гласуването: за - 15; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение по разглежданата точка. 

 
Резултати от гласуването: за - 15; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
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ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 

4. Разглеждане на докладна записка от адв. Емил Димитров – 
ликвидатор на „Жилфонд“ ЕООД с рег. №  ОС21000298ВН/16.06.2021 г. и рег. 
№  ОС21000298ВН-001ВН/22.10.2021 г. относно даване на съгласие за 
продажба, чрез търг на имоти, включени в капитала на „Жилфонд“ ЕООД /в 
ликвидация/. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 8, ал. 1,  Закона за общинската собственост, чл. 
17А, ал. 1 и ал. 3 и чл. 17Б, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, и във връзка с писмо от Емил Борисов Димитров - 
Ликвидатор на „Жилфонд“ ЕООД с рег. № ОС21000298ВН/16.06.2021 г., 
Общински съвет - Варна в качеството си на упражняващ правата на едноличен 
собственик на капитала на „Жилфонд" ЕООД, дава съгласие за продажба чрез 
търг с явно наддаване на следните урегулирани поземлени имоти – частна 
общинска собственост, включени в капитала на „Жилфонд“ ЕООД, гр. Варна, 
а именно: 
 

пози-
ция 
№ 

Акт за частна 
общинска 

собственост 

Местона-
хождение и ви  

на имота 

Площ 
кв.м 

идентификатор Данъчна 
оценка 
в лева 

Начална 
тръжна цен  

в лв. /без 
ДДС/ 

1. 976/12.02.1999 гр. Варна,р-н 
„Приморски“, кв  

„Изгрев“, м. 
„Пчелина“ земя 

1 122 10135.2551.454 47 292,30 70 000 

2. 977/12.02.1999 гр. Варна,р-н 
„Приморски“, кв  

„Изгрев“, м. 
„Пчелина“ земя 

371 10135.2551.2051 15 637,70 40 000 

3. 983/15.02.1999 гр. Варна,р-н 
„Приморски“, кв  

„Изгрев“, м. 
„Пчелина“ земя 

923 10135.2551.455 38 904,50 49 900 

4. 984/15.02.1999 гр. Варна,р-н 
„Приморски“, кв  

„Изгрев“, м. 
„Пчелина“ земя 

817 10135.2551.448 34 436,60 54 500 

5. 1007/12.02.1999 гр. Варна,р-н 
„Приморски“, кв  

„Изгрев“, м. 
„Пчелина“ земя 

495 10135.2551.477 20 864,30 47 700 

6. 974/10.02.1999 гр. Варна,р-н 620 10135.2551.443 26 133,00 37 800 
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„Приморски“, кв  
„Изгрев“, м. 

„Пчелина“ земя 
7. 502/18.12.1997 гр. Варна,р-н 

„Приморски“, кв  
„Изгрев“, м. 

„Пчелина“ земя 

488 10135.2551.470 20 569,20 52 200 

8.  гр. Варна,р-н 
„Приморски“, м  
„Франга дере“ 

700 10135.2551.452  23 700 

9.  гр. Варна,р-н 
„Приморски“, кв  

„Изгрев“ 

664 10135.2551.2221  83 700 

10.  гр. Варна,р-н 
„Приморски“ 

541 10135.2551.485  68 200 

 
Продажбата да се извърши чрез провеждането на търг с явно наддаване 

при начална цена за всеки имот, съгласно посочената в таблицата. 
Търгът да се проведе в едномесечен срок от датата на решението на 

Общински съвет – Варна от 10:00 часа в административната сграда на 
„Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281 – в ликвидация, гр. Варна, бул. „Съборни“ 
№ 19А, ет. 2. 

Началната тръжна цена е определена съгласно извършената оценка от 
вещо лице Нелияна Иванова Иванова, притежаваща Сертификат за 
оценителска правоспособност с рег. № 100100063 от 14.12.2009 г. от Камарата 
на независимите оценители в България. 

Размерът на депозита за участие в търга е 10% от обявената начална 
тръжна цена за всяка конкретна позиция поотделно и се внася в брой в касата 
на  дружеството, за което се издава съответния счетоводен документ. 

Стъпка за наддаване – 2 500 (две хиляди и петстотин) лева за всяка 
конкретна позиция поотделно. 

В хода на търга може да се наддава с не повече от една стъпка на кръг.  
Място на закупуване на тръжната документация – деловодството на 

„Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281 – в ликвидация, гр. Варна, бул. „Съборни“ 
№ 19А, ет. 2, при цена в размер на 240,00 (двеста и четиридесет) лева, с 
включен ДДС. Заплащането е в брой, аналогично на депозита за участие в 
търга. 

Условията за търга се разгласяват чрез обявление в един местен 
ежедневник и на сайта на Община Варна, най – малко 14 дни преди датата на 
търга.  

Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи се 
депозират в деловодството на продавача лично или чрез упълномощен 
представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, 
всеки работен ден от 09:30 часа до 15:30 часа, в срок до деня предхождащ деня 
на търга. 
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Оглед на поземлените имоти, предмет на продажбата, може да се извършва 
всеки ден до деня предхождащ търга, след представянето на документ за 
закупена тръжна документация. 

В случай, че на първоначално обявения търг не се яви кандидат за дадена 
позиция, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до 
участие, се насрочва повторен търг с явно наддаване за тези позиции, който да 
се проведе в едномесечен срок, след датата на първия търг в 10:00 часа в 
административната сграда на „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281 – в 
ликвидация, гр. Варна, бул. „Съборни“ № 19А, ет. 2. 

При повторния търг, стартовата цена на непродадените на първия търг 
недвижими имоти се намалява в 10 %. 

Място на закупуване на тръжната документация за повторния търг - 
деловодството на „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281, в ликвидация, гр. Варна, 
бул. „Съборни“ № 19А, ет. 2, при цена в размер на 240,00 (двеста и 
четиридесет) лева, с включен ДДС. Заплащането е в брой, аналогично на 
депозита за участие в търга. 

Размерът на депозита за участие в повторния търг е 10 % от обявената нова 
начална тръжна цена за всяка конкретна позиция поотделно. 

Начин на плащане на постигнатата тръжна цена – по банков път по сметка на 
дружество „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281, в ликвидация, гр. Варна. 

IBAN – BG79CECB97907026758301 
BIC – CECBBGSF 
БАНКА – ЦКБ АД 
Постигнатата крайна тръжна цена се заплаща с ДДС. 
Заплащането следва да се извърши в тридневен срок от датата на връчване 

на протокола за търга на спечелилия търга за дадената позиция. 
Договорът за продажбата на урегулираните поземлени имоти, предмет на 

търга, се подписват в 14 – дневен срок от датата на преведената сума в размер 
на постигната тръжна цена за дадена позиция, с нотариална заверка на 
подписите на ликвидатора на „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281 – в 
ликвидация, гр. Варна и купувач или негов законен представител. 

 
 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 и юридически лица, които: 
 1.1. Нямат задължения по данъчно-осигурителна сметка в НАП; 
 1.2. Нямат задължения към Община Варна. 
 2. За участие в търга са необходими следните документи: 
 2.1. Заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 

документи; 
 2.2. Удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
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вписванията за вписване на едноличните търговци и юридическите  лица 
/оригинал/, или заверено от участника - физическо лице, копие от личната 
карта; 

 2.3. Съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство по обявяване на несъстоятелност, или се намира в ликвидация - 
за ЕТ и юридическите лица, /оригинал/; 

 2.4. Удостоверение от Съдебно изпълнителната служба при РС – Варна за 
липсата на образуване изпълнителни дела срещу участника, оригинал; 

 2.5. Свидетелство за съдимост за физическите лица и за лицата, 
управляващи или представляващи ЕТ и ЮЛ, оригинал; 

 2.6. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 
сметка от съответното подразделение на НАП, оригинал; 

 2.7. Удостоверение за липса на задължения към публични вземания към 
Община Варна от дирекция „Местни данъци“ - оригинал; 

 2.8. Служебна бележка за недължими общински вземания към Община 
Варна, оригинал; 

 2.9. БУЛСТАД/ЕИК - удостоверение от Агенцията по вписванията - 
оригинал; 

 2.10. Декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидата е работодател - за ЕТ и ЮЛ; 

 2.11. Декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

 2.12. Декларация за извършен оглед на вещите; 
 2.13. Декларация за не разгласяване на информация, получена във връзка 

с участието в търга; 
 2.14. Платежен документ за внесен депозит; 

2.15. Платежен документ за закупуване на тръжната документация от 
деловодството на „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281, в ликвидация, гр. Варна, 
бул. „Съборни“ № 19А, ет. 2, при цена в размер на 240,00 (двеста и 
четиридесет) лева, с включен ДДС. Заплащането е в брой, аналогично на 
депозита за участие в търга. 

 3. Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване 
на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи. 

 4. Огледа на избраният имот може да се извършва всеки работен ден от 
10:00 – 12:00 и 13:00 – 15:00 часа през работни дни за времето до последния 
работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително, след 
представянето на документ за закупена тръжна документация. 

 5. Провеждането на огледа се извършва след заявка в офиса на 
дружеството или на телефон 052/620-815, г-жа Мария Илиева, за уточняване 
на датата и часът на огледа. 

 6. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен 
плик, като върху плика се отбелязват името /фирмата/ на участника и 
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цялостното наименование на търга. 
 7. Краен срок за приемане на заявления за участие – до 12:00 часа, два 

дни преди датата на търга. 
 8. При липса на кандидати за даден недвижим имот, ще се проведе нов 

търг с намалена стартова цена. 
 9. Депозитът на спечелилия търга за съответната позиция се задържа до 

плащане на продажната цена. При отказ на участник обявен за спечелил 
съответния имот, да плати посочената от него цена, депозитът му се задържа и 
се предлага на класирания на второ място да закупи същия имот по 
предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от първоначалната 
посочена в тръжната документация. 

10. Връщането на депозитите на неспечелилите търга участници се 
извършва в тридневен срок след подписване на тръжния протокол за всяка 
позиция поотделно в счетоводството  на дружеството.  

 
 Общински съвет - Варна упълномощава адв. Емил Димитров - 

ликвидатор на „Жилфонд“ ЕООД – в ликвидация, да подготви документация и 
назначи комисия за провеждане на търга, както и да одобри протокола от 
проведения търг и сключи договор със спечелилите участници във формата на 
нотариален акт. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
 

ПЕТА ТОЧКА 
 

5. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № РД21013285ВН-002ВН/21.10.2021 г., относно предоставяне 
за безвъзмездно ползване на част от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, 
район „Аспарухово“, со „Прибой“ в полза на СНЦ „Парк Борисова градина – 
Галата“. 

 
Представители на сдружението запознаха членовете на комисията с 

проекта, като последва дебат по темата. 
 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението на 

Бранимир Балачев за прекратяване на дебатите. 
 

Резултати от гласуването: за - 12; против - 0; въздържали се - 2, 
предложението се приема. 
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Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
изразяване на положително становище, като до заседанието на Общински 
съвет – Варна се подготви проект за решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
 

ШЕСТА ТОЧКА 
 

6. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21021720ВН/21.10.2021 г., относно избор на нов ликвидатор на 
„Дезинфекционна станция – Варна“ ЕООД – в ликвидация. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:   
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 4, чл. 156, ал. 2, чл. 
266, ал. 5 от Търговския закон, чл. 8, ал. 2, т. 4 от Наредба за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от 
капитала на търговските дружества и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД21021720ВН/21.10.2021 г., Общински съвет - Варна 
освобождава д-р Николай Райчев Кръстев, като ликвидатор на 
„Дезинфекционна станция - Варна" ЕООД - в ликвидация, ЕИК: 
200830126, считано от датата на неговото заличаване в Търговския 
регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията. 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 4, чл. 156, ал. 2, чл. 
266, ал. 5 от Търговския закон, чл. 8, ал. 2, т. 4 от Наредба за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от 
капитала на търговските дружества и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД21021720ВН/21.10.2021 г., Общински съвет - Варна избира 
Димитър Анастасов Дяков, за ликвидатор на „Дезинфекционна станция – 
Варна“ ЕООД - в ликвидация, ЕИК: 200830126, считано от датата на неговото 
вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по 
вписванията. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 4,  чл. 156, ал. 2, чл. 
266, ал. 5 от Търговския закон, чл. 8, ал. 2, т. 4 от Наредба за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от 
капитала на търговските дружества и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД21021720ВН/21.10.2021 г., Общински съвет - Варна възлага 
на Кмета на община Варна да сключи договор с ликвидатора Димитър 
Анастасов Дяков, който да извърши ликвидация на дружеството при 
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спазване разпоредбите на чл. 266 и следващите от Глава XVII на 
Търговския закон, като: 
 1. предприеме всички правни действия за получаване на актуална 
информация, относно публичните задължения на „Дезинфекционна 
станция - Варна" ЕООД - в ликвидация, ЕИК: 200830126 от Териториална 
дирекция на НАП - гр. Варна; 
 2. заяви отписването на задълженията, за които може да се постанови 
изтекла законова давност; 
 3. изготви и представи подробен доклад относно размера на 
задълженията, които не подлежат на отписване по давност; 

4. предприемане на всички правни действия за заличаване на 
„Дезинфекционна станция - Варна" ЕООД - в ликвидация, ЕИК: 
200830126, като търговец в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 
към Агенцията по вписванията. 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 140, ал. 4, чл. 156, ал. 2, чл. 266, ал. 5 от 
Търговския закон, чл. 8, ал. 2, т. 4 от Наредба за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на 
търговските дружества и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 
№ РД21021720ВН/21.10.2021 г., Общински съвет - Варна определя месечно 
възнаграждение за ликвидатора на „Дезинфекционна станция - Варна" 
ЕООД - в ликвидация, ЕИК: 200830126, в размер на две минимални 
работни заплати за страната за съответната година, определени с 
постановление на Министерски съвет на Република България. 
Необходимите средства за възнаграждението на ликвидатора стават 
дължими след изтичане на месеца и след представяне на подробен доклад, 
относно извършените за периода действия. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 4, чл. 156, ал. 2, чл. 
266, ал. 5 от Търговския закон, чл. 8, ал. 2, т. 4 от Наредба за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от 
капитала на търговските дружества и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД21021720ВН/21.10.2021 г., Общински съвет - Варна 
определя срок от 6 (шест) месеца за приключване на ликвидационното 
производство и заличаване на дружеството в Агенцията по вписванията.  
При наличие на обективни причини, срокът може да бъде удължен. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

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

предложението се приема. 
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Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ предложи от 
точка 7 до точка 15 включително от дневния ред, да се гласуват ан блок. 
Предложението се подложи на гласуване.   

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

предложението се приема. 
 

СЕДМА ТОЧКА 
 

7. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ075967ВН-022ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ075967ВН-020ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с прекратяване на съсобственост 
върху имот, находящ се в гр. Варна, ВЗ „Траката“, ул. „Първа“ № 81. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ075967ВН-
020ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ075967ВН-022ВН/13.10.2021 г., Общински 
съвет - Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
394 (триста деветдесет и четири) кв.м идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.2564.444 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин шестдесет и четири.четиристотин четиридесет и четири), целия с 
площ от 994 (деветстотин деветдесет и четири) кв. м, находящ се в гр. Варна, 
Вилна зона „Траката“, ул. „Първа“ № 81, в размер на 50 070 (петдесет хиляди 
и седемдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м-
127,08 (сто двадесет и седем лева и осем стотинки) лева. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № АУ075967ВН-020ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 
Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ075967ВН-
022ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишна програма за изпълнение и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.“, Общински съвет – 
Варна взема решение за прекратяване на съсобствеността между община 
Варна, от една страна и от друга страна Атанаска Димитрова Василева, 
Тодорка Василева Костадинова, Владимир Василев Василев, чрез продажба на 
имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, вилна зона 
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„Траката“, ул. „Първа“ № 81, представляващ 394 (триста деветдесет и четири) 
кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2564.444 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и 
четири.четиристотин четиридесет и четири), целия с площ от 994 (деветстотин 
деветдесет и четири) кв.м, при граници: ПИ 10135.2564.445, ПИ 
10135.2564.446, ПИ 10135.2564.449, ПИ 10135.2564.1389, ПИ 10135.2564.442, 
на съсобствениците както следва: 

- За Атанаска Димитрова Василева – 262,67 кв.м идеални части от 394 
кв.м идеални части – общинска собственост от ПИ 10135.2564.444, целия с 
площ от 994 кв.м на пазарна цена 33 380,10 (тридесет и три хиляди  триста и 
осемдесет лева и десет стотинки) лева, без включен ДДС; 

- За Тодорка Василева Костадинова – 65,67 кв.м идеални части от 394 
кв.м идеални части – общинска собственост от ПИ 10135.2564.444, целия с 
площ 994 кв.м. на пазарна цена 8 345,34 (осем хиляди триста четиридесет и 
пет лева и тридесет и четири стотинки) лева, без включен ДДС; 

- За Владимир Василев Василев – 65,67 кв.м. идеални части от 394 кв.м 
идеални части – общинска собственост от ПИ 10135.2564.444, целия с площ от 
994 кв.м на пазарна цена 8 345,34 (осем хиляди триста четиридесет и пет лева 
и тридесет и четири стотинки) лева, без включен ДДС. 

Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 
5810/03.09.2009 г. 

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

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 1; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ОСМА ТОЧКА 
 

8. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ068576ВН-011ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ068576ВН-009ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, жк „Изгрев“. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, по 
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предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ068576ВН-
009ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ068576ВН-011ВН/13.10.2021 г., Общински 
съвет - Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
26 (двадесет и шест) кв.м идеални части от поземлен имот с проектен 
идентификатор 10135.2551.2147 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин петдесет и едно.две хиляди сто четиридесет и седем), целия с площ 
от 735 (седемстотин тридесет и пет) кв. м, идентичен с УПИ V-366, кв. 197 по 
плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна, в размер на 1 710 (хиляда седемстотин и 
десет) лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 (един) кв.м – 65,77 
(шестдесет и пет лева и седемдесет и седем стотинки), без включен ДДС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № АУ068576ВН-009ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 
Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ068576ВН-
011ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишна програма за изпълнение и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., Общински съвет – 
Варна взема решение за прекратяване на съсобствеността между Община 
Варна, от една страна и от друга страна  Богомил Петков Илиев чрез продажба 
на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Изгрев“, 
представляващ 26 (двадесет и шест) кв.м идеални части от поземлен имот с 
проектен идентификатор 10135.2551.2147 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и едно.две хиляди сто четиридесет и седем), целия 
с площ от 735 (седемстотин тридесет и пет) кв. м, идентичен с УПИ V-366, кв. 
197 по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна, при граници: ПИ 10135.2551.2075, ПИ 
10135.2551.365, ПИ 10135.2551.2114, ПИ 10135.2551.367, ПИ 10135.2551.2129, 
ПИ 10135.2551.363, на съсобственика Богомил Петков Илиев.  

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
10216/12.08.2019 г. 

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

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 1; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
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ДЕВЕТА ТОЧКА 
 

9. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ095789ВН-013ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ095789ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с прекратяване на съсобственост 
върху имот, находящ се в гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Гоце Делчев“ № 61. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ095789ВН-
011ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ095789ВН-011ВН/03.07.2020 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 
от Закона за общинската собственост, върху недвижим имот – частна 
общинска собственост, чрез изкупуване частта на Община Варна от недвижим 
имот, находящ се в община Варна, гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Гоце 
Делчев“ № 61, при граници на имота: ПИ 10135.1026.183, ПИ 10135.1026.192, 
ПИ 10135.1026.191,  ПИ 10135.1026.190, ПИ 10135.1026.184 и ПИ 
10135.1026.182, в размер на 8 200 (осем хиляди и двеста) лева, без включен 
ДДС за 10 (десет) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.1026.371 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда двадесет и 
шест.триста седемдесет и едно), целият с площ от 215 (двеста и петнадесет) 
кв.м.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинска собственост, 
чл. 27 и чл. 28 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № АУ095789ВН-011ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 
Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ095789ВН-
011ВН/03.07.2020 г. и в изпълнение на „Годишна програма за изпълнение и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., Общински съвет – 
Варна взема решение за прекратяване на съсобствеността между Община 
Варна от една страна, и от друга страна съсобственика, „БИЛД 2004“ ООД, 
ЕИК 124639356, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията, 
със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Средна Гора“ № 7, 
представлявано и управлявано от Христо Иванов Петков, чрез продажба на 
имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район 
„Одесос”, ул. „Гоце Делчев“ № 61, представляващ земя с площ 10 (десет) кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1026.371 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда двадесет и шест.триста седемдесет и едно), 
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целият с площ от 215 (двеста и петнадесет) кв.м, при граници на имота: ПИ 
10135.1026.183, ПИ 10135.1026.192, ПИ 10135.1026.191, ПИ 10135.1026.190, 
ПИ 10135.1026.184 и ПИ 10135.1026.182. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 10365/17.12.2019 г., вписан по надлежния ред в Служба по вписванията - 
град Варна.  

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – за 
сумата от 8 200 (осем хиляди и двеста) лева, без включен ДДС, на 
съсобственика “БИЛД 2004“ ООД, ЕИК 124639356, вписано в Търговския 
регистър на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. 
Добрич, ул. „Средна Гора“ № 7, представлявано и управлявано от Христо 
Иванов Петков. 

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

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 1; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ДЕСЕТА ТОЧКА 
 

10. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ113572ВН-012ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ113572ВН-007ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Траката“. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ113572ВН-
007ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ113572ВН-012ВН/13.10.2021 г., Общински 
съвет - Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
14 (четиринадесет) кв.м идеални части от поземлен имот с проектен 
идентификатор 10135.2520.7300 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и двадесет.седем хиляди и триста), целия с площ от 700 
(седемстотин) кв.м, находящ се в гр. Варна, со „Траката“ в размер на 1 780 
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(хиляда седемстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС при пазарна 
стойност на 1 кв.м. – 127,14 (сто двадесет и седем лева и четиринадесет 
стотинки), без включен ДДС.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № АУ113572ВН-007ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 
Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ113572ВН-
012ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишна програма за изпълнение и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., Общински съвет – 
Варна взема решение за прекратяване на съсобствеността между Община 
Варна, от една страна и от друга страна Веска Димитрова Димитрова, чрез 
продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со 
„Траката“, представляващ 14 (четиринадесет) кв.м идеални части от поземлен 
имот с проектен идентификатор 10135.2520.7300 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин и двадесет.седем хиляди и триста), целия с от площ 
700 (седемстотин) кв.м, при граници: ПИ 10135.2520.415, ПИ 10135.2520.9529, 
ПИ 10135.2520.7301, ПИ 10135.2520.6171, на съсобственика Веска Димитрова 
Димитрова. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
10127/30.04.2019 г. 

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

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 1; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 
11. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 

„ОСИСД“ с рег. № АУ110373ВН-012ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ110373ВН-009ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, „Вилна зона“. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
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, по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
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АУ110373ВН-009ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ110373ВН-012ВН/13.10.2021 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на 194/998 кв.м 
идеални части, от поземлен  имот с идентификатор 10135.2564.1819 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и четири.хиляда 
осемстотин и деветнадесет), по КККР на гр. Варна, находящ се във „Вилна 
зона“, гр. Варна, във връзка с прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, 
ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, чрез продажба на частта на 
Община Варна, която възлиза на 20 960 (двадесет хиляди деветстотин и 
шестдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м, 
възлизаща на 108,04 (сто и осем лева и четири стотинки), без включен ДДС.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с  чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ110373ВН-009ВН/03.07.2020 г., във връзка с 
писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № 
АУ110373ВН-012ВН/13.10.2021 г. и в  изпълнение на  „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 г.“, 
Общински съвет – Варна взема решение за прекратяване на съсобствеността 
между Община Варна, от една страна и от друга страна Григор Дамянов 
Григоров и Димитър Григоров Дамянов, чрез продажба на имот - частна 
общинска собственост, представляващ 194 (сто деветдесет и четири) кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2564.1819 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и четири хиляда 
осемстотин и деветнадесет), по КК и КР на район „Приморски“, находящ се 
във „Вилна зона“, гр. Варна, целият с площ от 998 (деветстотин деветдесет и 
осем) кв.м, при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори 
10135.2564.496, 10135.2564.492, 10135.2564.1406, 10135.2564.491, 
10135.2564.1338, 10135.2564.449, по одобрената по-горе пазарна оценка.  

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 10163/03.07.2019 г.  

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

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 1; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
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ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

12. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ005244ВН-016ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ005244ВН-014ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с прекратяване на съсобственост 
върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Струга“ № 27. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ005244ВН-
014ВН/03.07.2020 г. и писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ005244ВН-016ВН/13.10.2021 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на община Варна, представляваща 139 
(сто тридесет и девет) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.1026.16 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда двадесет и 
шест.шестнадесет), целия с площ от 326 (триста двадесет и шест) кв. м, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Струга“ № 27 в размер на 168 200 (сто шестдесет 
и осем хиляди и двеста) лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 
кв.м. в размер на 1 210,07 (хиляда двеста и десет лева и седем стотинки) лева, 
без включен ДДС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № АУ005244ВН-014ВН/03.07.2020 г., писмо от Петко Бойновски 
– директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ005244ВН-016ВН/13.10.2021 г. 
и в изпълнение на „Годишна програма за изпълнение и разпореждане с имоти 
– общинска собственост за 2021 г., Общински съвет – Варна взема решение за 
прекратяване на съсобствеността между община Варна, от една страна и от 
друга страна Райна Иванова Пенева и Пламен Иванов Бакалов чрез продажба 
на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Струга“ № 
27, представляващ 139 (сто тридесет и девет) кв.м идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 10135.1026.16 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
двадесет и шест.шестнадесет), целия с площ от 326 (триста двадесет и шест) 
кв. м, при граници: ПИ 10135.1026.29, ПИ 10135.1026.27, ПИ 10135.1026.26, 
ПИ 10135.1026.17, ПИ 10135.1026.378, ПИ 10135.1026.15, на съсобствениците 
Райна Иванова Пенева и Пламен Иванов Бакалов при равни квоти, както 
следва: 
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1. За Райна Иванова Пенева 69,50 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.1026.16, целия с площ 326 кв.м. на пазарна цена 84 099,87 (осемдесет и 
четири хиляди деветдесет и девет лева и осемдесет и седем стотинки) лева без 
ДДС; 

2. За Пламен Иванов Бакалов 69,50 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.1026.16, целия с площ 326 кв.м. на пазарна цена 84 099,87 (осемдесет и 
четири хиляди деветдесет и девет лева и осемдесет и седем стотинки) лева без 
ДДС.  

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
10241/28.08.2019 г. 

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

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 1; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

13. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ065702ВН-025ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ065702ВН-023ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Горна Трака“. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ065702ВН-
023ВН/03.07.2020 г. и писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ065702ВН-025ВН/13.10.2021 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
229 (двеста двадесет и девет) кв.м. идеални части от поземлен имот с проектен 
идентификатор 10135.2623.6139 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
шестстотин двадесет и три.шест хиляди сто тридесет и девет), целия с площ от 
1143 (хиляда сто четиридесет и три) кв.м., находящ се в гр. Варна, с.о. „Горна 
Трака“ в размер на 11 700 (единадесет хиляди и седемстотин) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 51,09 (петдесет и 
един лева и девет стотинки) лева. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № АУ065702ВН-023ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 
Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ065702ВН-
025ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишна програма за изпълнение и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., Общински съвет – 
Варна взема решение за прекратяване на съсобствеността между Община 
Варна, от една страна и от друга страна Веска Иванова Иванова чрез продажба 
на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с.о. „Горна 
Трака“, представляващ 229 (двеста двадесет и девет) кв.м. идеални части от 
поземлен имот с проектен идентификатор 10135.2623.6139 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди шестстотин двадесет и три.шест хиляди сто 
тридесет и девет), целия с площ от 1143 (хиляда сто четиридесет и три) кв.м., 
при граници на имота: ПИ 10135.2623.892, ПИ 10135.2623.8882, ПИ 
10135.2623.9512, ПИ 10135.2623.890, на съсобственика Веска Иванова 
Иванова.  

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
10119/09.05.2019 г. 

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

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 1; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

14. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ010289ВН-014ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ010289ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно 
допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2020 г.“, одобряване на пазарна оценка и вземане 
на решение за прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. 
Варна, к.к. „Чайка“. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  

  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, по 
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предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ010289ВН-
011ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ010289ВН-014ВН/13.10.2021 г., Общински 
съвет – Варна допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост през 2021 г.“ както следва: Към точка IX 
„Имоти частна общинска собственост, предвидени за прекратяване на 
съсобственост по реда на чл. 36 от ЗОС“ се добавя гр. Варна, к.к. „Чайка“ 
ПИ:10135.2573.374, с площ 2184 кв.м., АОС №9417/2017 г. 
  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ010289ВН-
011ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ010289ВН-014ВН/13.10.2021 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарните оценки, изготвени във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез делба на поземлен имот с идентификатор 
10135.2573.374 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
седемдесет и три.триста седемдесет и четири), от който се обособяват 
самостоятелен поземлен имот с проектен идентификатор 10135.2573.1214 с 
площ 2091 от кв.м на пазарна цена в размер на 263 200 (двеста шестдесет и три 
хиляди и двеста) лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м – 
125,87 (сто двадесет и пет лева и осемдесет и седем стотинки) и самостоятелен 
поземлен имот с проектен идентификатор 10135.2573.1213 с площ от 93 кв.м 
на пазарна цена в размер на 6900 (шест хиляди и деветстотин) лева, без 
включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м – 74,19 (седемдесет и четири 
лева и деветнадесет стотинки). 
  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 36, ал. 1, т.1 от Закона за общинската 
собственост, чл. 37б от НРПУРОИ, по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № АУ010289ВН-011ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от 
Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ010289ВН-
014ВН/13.10.2021 г., Общински съвет – Варна взема решение за прекратяване 
на съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
Петър Йорданов Лечев, Даниела Петрова Лечева-Шиеверска и Ян Лечев чрез 
делба на ПИ 10135.2573.374 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин седемдесет и три.триста седемдесет и четири), находящ се в гр. 
Варна, к.к. „Чайка“. Община Варна придобива в собственост поземлен имот с 
проектен идентификатор 10135.2573.1213 с площ от 93 кв.м, при граници: ПИ 
10135.2573.186, ПИ 10135.2573.189, ПИ 10135.2573.373, ПИ 10135.2573.1106, 
ПИ 10135.2573.1214, ПИ 10135.2573.184, а Петър Йорданов Лечев, Даниела 
Петрова Лечева-Шиеверска и Ян Лечев придобиват собствеността върху ПИ с 
проектен идентификатор 10135.2573.1214 с площ 2091 кв.м, при граници: ПИ 
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10135.2573.185, ПИ 10135.2573.189, ПИ 10135.2573.373, ПИ 10135.2573.1111, 
ПИ 10135.2573.1213, ПИ 10135.2573.184. 

За 93 кв.м идеални части от ПИ 10135.2573.374 има съставен Акт за 
частна общинска собственост № 9417/23.02.2017 г. 

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

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

Резултати от гласуването: за - 8; против - 1; въздържали се - 5, 
предложението се приема. 

 
ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 
15. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 

„ОСИСД“ с рег. № № АУ011561ВН-021ВН/13.10.2021 г. и предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № АУ011561ВН-017ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Подп. Калитин“ № 3. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
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, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ011561ВН-017ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. №  АУ011561ВН-021ВН/13.10.2021 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена по заявление за 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна от 
недвижим имот, представляваща - 11 (единадесет) кв.м. общинска собственост 
от поземлен имот с идентификатор  10135.2554.324 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.триста двадесет и четири) целия 
с площ от 303 (триста и три) кв.м, находящ се в гр. Варна, ул. „Подполковник 
Калитин“ № 3, при граници на имота: ПИ №10135.2554.429, ПИ 
№10135.2554.585, ПИ №10135.2554.317, ПИ №10135.2554.316, ПИ 
№10135.2554.594, в размер на 5 620 (пет хиляди шестстотин и двадесет) лева, 
без включен ДДС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 
собственост, по реда на чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ011561ВН-017ВН/03.07.2020 г., във връзка с 
писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № № 
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АУ011561ВН-021ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишна програма за 
изпълнение и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., 
Общински съвет – Варна взема решение за прекратяване на съсобствеността 
между Община Варна, от една страна и „Розалица 40“ ЕООД, ЕИК:148091789, 
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Панайот Волов“ № 8, ет. 
3, представлявано от управителя Георги Панчев Георгиев и Христо Златев 
Златев, чрез продажба на земя с площ 11 (единадесет) кв.м общинска 
собственост, от поземлен имот с идентификатор 10135.2554.324 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.триста двадесет и 
четири), находящ се в гр. Варна, ул. „Подп.Калитин“ № 3,  по одобрената в по-
горе пазарна оценка при следните квоти: 

- За „Розалица 40“ ЕООД, ЕИК:148091789 – 4 (четири) кв.м идеални 
части на стойност 2 043,64 (две хиляди и четиридесет и три лева и шестдесет и 
четири стотинки) лева, без включен ДДС. 

- За Христо Златев Златев – 7 кв.м на стойност 3 576,37 (три хиляди 
петстотин седемдесет и шест лева и тридесет и седем стотинки) лева, без 
включен ДДС. 

За 11 кв.м идеални части от имота има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 10283/22.10.2019 г., вписан в Служба по вписвания – Варна с 
вх. рег. № 28116/24.10.2019 г., акт № 44, том LXХVІІ, дело № 17033. 

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

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 1; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

16. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ040916ВН-021ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ040916ВН-019ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.  Варна,  бул. „Владислав Варненчик“. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ040916ВН-019ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
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директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ040916ВН-021ВН/13.10.2021 г. и 
в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка за недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ 21,74 (двадесет и едно цяло седемдесет и четири) идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.1030.302 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда и тридесет.триста и две) по КККР, одобрени със заповед 
№ РД-1832/26.04.2011 на ИД на АГКК, изменени със заповед № КД-14-03-
348/06.02,2013 г. на Началника на СГКК - Варна, с площ от 1690,41/2051 кв.м, 
с административен адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик", в размер на 
4 300 (четири  хиляди и триста) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност 
на 1 (един) кв.м - 197,79 (сто деветдесет и седем лева и седемдесет и девет 
стотинки) и взема решение за продажба на описаните идеални части от имота 
на собствениците на законно построена върху него сграда - Веселина 
Димитрова Димова и Петър Георгиев Димов, при равни квоти по одобрената 
по – горе пазарна оценка.  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 7451/25.06.2013 г., вписан в Служба по вписванията. 

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

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 1; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

17. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ099997ВН-024ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ099997ВН-022ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.  Варна, ул. „Бяла мура“ № 14А. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ099997ВН-022ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ099997ВН-024ВН/13.10.2021 г. и 
в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
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– общинска собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна,  одобрява 
пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот - 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Бяла мура“ № 14 А, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2553.1894 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.хиляда осемстотин 
деветдесет и четири), с площ от 203 (двеста  и три) кв.м, при граници на 
имота: ПИ 10135.2553.674, ПИ 10135.2553.694, ПИ 10135.2553.741, ПИ 
10135.2553.677, ПИ 10135.2553.675, в размер на 71 170 (седемдесет и една 
хиляди сто и седемдесет) лева, без включен ДДС и взема решение за продажба 
на имота на собствениците на законно построена върху него сграда - Марияна 
Русева Жечева, Жени Русева Русева, Маргарита Русева Маринова и Стоянка 
Георгиева Русева, при следните квоти: 

- на Марияна Русева Жечева - 59,20 кв.м идеални части от имота на 
стойност 20 754,93 (двадесет хиляди седемстотин петдесет и четири лева и 
деветдесет и три стотинки) лв., 

- на Жени Русева Русева - 59,20 кв.м идеални части от имота на стойност 
20 754,93 (двадесет хиляди седемстотин петдесет и четири лева и деветдесет и 
три стотинки) лв., 

- на Маргарита Русева Маринова - 59,20 кв.м идеални части от имота на 
стойност 20 754,93 (двадесет хиляди седемстотин петдесет и четири лева и 
деветдесет и три стотинки) лв.,  

- на Стоянка Георгиева Русева - 25,40 кв.м идеални части от имота на 
стойност 8 904,99 (осем хиляди деветстотин и четири лева и деветдесет и 
девет стотинки) лв. 

За ПИ 10135.2553.1894 с площ от 203 кв.м по КК и КР, с адрес: гр. 
Варна, ул. „Бяла мура“ № 14А е съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 7904/13.08.2014 г., вписан в Служба по вписванията - Варна по надлежния 
ред. 

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

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 1; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 
 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

18. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ074346ВН-017ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ074346ВН-015ВН/03.07.2020 г., относно 
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одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Македония“ № 158. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ074346ВН-015ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ074346ВН-017ВН/13.10.2021 г. и 
в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Македония” № 158, 
представляващ 69,66 (шестдесет и девет цяло и шестдетсет и шест стотни) 
кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1502.180 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и две.сто и осемдесет), при 
граници на имота: ПИ №10135.1502.176, ПИ №10135.1502.181, ПИ 
№10135.1502.183, ПИ №10135.1502.178, ПИ №10135.1502.177, в размер на 
21 100 (двадесет и една хиляди и сто) лева, без включен ДДС и взема решение 
за продажба на описаните идеални части от  имота на собственика на законно 
построена върху него сграда - Джемал Ибрямов Насуфов, по одобрената по – 
горе пазарна оценка. 

За имота е съставен е Акт за частна общинска собственост № 
6349/18.03.2011 г., вписан в Служба по вписвания – Варна по надлежния ред. 

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

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

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

предложението се приема. 
 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

19. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ044581ВН-030ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ044581ВН-026ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Александър Дякович“. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ044581ВН-026ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ044581ВН-030ВН/13.10.2021 г. и 
в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Александър Дякович“, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1506.816 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.хиляда петстотин и шест.осемстотин и шестнадесет), с 
площ от 826 (осемстотин двадесет и шест) кв.м, при граници на имота: ПИ 
10135.1506.820, ПИ 10135.1506.822, ПИ 10135.1506.817, в размер на 115 400 
(сто и петнадесет хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС и взема 
решение за продажба на имота на собственика на законно построена върху 
него сграда - „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 813103524, със 
седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, 
район „Одесос“, ул. „Александър Дякович“ № 31, по одобрената по – горе 
пазарна оценка. 

За ПИ 10135.1506.816 с площ от 826 кв.м по КК и КР, е съставен Акт за 
частна общинска собственост № 6702/16.12.2011 г., вписан в Служба по 
вписвания – Варна по надлежния ред. 

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

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 1; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

20. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ044121ВН-013ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ044121ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Паспалев“ 
№ 8. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ044121ВН-011ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ044121ВН-013ВН/13.10.2021 г. и 
в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – 
общинска собственост, находящ се в община Варна, гр. Варна, ул. „Георги 
Паспалев“ № 8, представляващ 104,26 (сто и четири цяло и двадесет и шест 
стотни) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2555.169 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.сто 
шестдесет и девет), целия с площ от 462 (четиристотин шестдесте и два) кв.м, 
при граници на имота: ПИ №10135.2555.168, ПИ 10135.2555.170, ПИ 
10135.2555.172, ПИ 10135.2555.171, ПИ 10135.2555.158, ПИ 10135.2555.167 в 
размер на 22 697 (двадесет и две хиляди шестотин деветдесет и седем) лева, 
без включен ДДС, и взема решение за продажба на описаните идеални части 
от имота на собственика на законно построена върху него сграда -  Тайфун 
Неджеб Талиб, по одобрената по – горе пазарна оценка. 

За идеални части от ПИ 10135.2555.169, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Георги Паспалев“ № 8, целия с площ от 462 кв.м е съставен Акт за частна 
общинска собственост № 6153/25.02.2011 г., вписан в Служба по вписвания – 
Варна по надлежния ред. 

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

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 1; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА 
 

21. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ096339ВН-029ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ096339ВН-025ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 
Миладинови“ № 43-45. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ096339ВН-025ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ096339ВН-029ВН/13.10.2021 г. и 
в изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 43-
45, представляващ 36,86 (тридесет и шест цяло и осемдесет и шест стотни) 
кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1505.185 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и пет.сто осемдесет и пет), целия 
с площ от 910 (деветстотин и десет) кв.м., при граници на имота: ПИ 
10135.1505.178, ПИ 10135.1505.179, ПИ 10135.1505.187, ПИ 10135.1505.186, 
ПИ 10135.1505.213, ПИ 10135.1505.181, ПИ 10135.1505.180 в размер на 13 300 
(тринадесет хиляди и триста) лева, без включен ДДС и взема решение за 
продажба на описаните идеални части от имота на собствениците на законно 
построена върху него сграда - Светла Вълканова Георгиева и Георги 
Димитров Георгиев /в СИО,/ при равни квоти по одобрената по – горе пазарна 
оценка. 

За 299,22 (двеста деветдесет и девет цяло двадесет и две стотни) кв.м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1505.185 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и пет.сто осемдесет и пет), целия 
с площ от 910 (деветстотин и десет) кв.м. по КККР, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Братя Миладинови“ № 43-45 е съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 10064/22.02.2019 г., вписан в Служба по вписвания – Варна по надлежния 
ред. 

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

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 1; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 
 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА 
 

22. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ084471ВН-015ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ084471ВН-013ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот – 
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частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 
Миладинови“ № 43-45. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ084471ВН-013ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ084471ВН-015ВН/13.10.2021 г. и 
в изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с 
общински имоти за 2021 г.“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 43-45, 
представляващ 76,84 (седемдесет и шест цяло и осемдесет и четири стотни) 
кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1505.185 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и пет.сто осемдесет и пет), целия 
с площ от 910 (деветстотин и десет) кв.м, при граници на имота: ПИ 
№10135.1505.178, ПИ №10135.1505.179, ПИ №10135.1505.187, ПИ 
№10135.1505.186, ПИ №10135.1505.213, ПИ №10135.1505.181, ПИ 
№10135.1505.180 в размер на 27 700 (двадесет и седем хиляди и седемстотин) 
лева, без включен ДДС, от които: 

- 34,70 (тридесет и четири цяло и седемдесет стотни) кв.м за 
самостоятелен обект в сграда № 10135.1505.185.2.1 на стойност 12 509 
(дванадесет хиляди петстотин и девет) лева, 

- 42,14 (четиридесет и две цяло и четиринадесет стотни) кв.м за 
самостоятелен обект в сграда 10135.1505.185.2.2 на стойност 15 191 
(петнадесет хиляди сто деветдесет и един) лева на 

и взема решение за продажба на описаните по – горе идеални части от 
имота на собствениците на законно построена върху него сграда -  Галина 
Радева Кирова и Стоян Колев Киров /в СИО/ при равни квоти, по одобрените 
пазарни оценки. 

За 299,22 кв.м идеални части от ПИ 10135.1505.185, целия с площ от 910 
кв.м по КККР, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 43-45 е 
съставен Акт за частна общинска собственост № 10064/22.02.2019 г., вписан в 
Служба по вписвания – Варна по надлежния ред. 

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

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
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Резултати от гласуването: за - 8; против - 1; въздържали се - 5, 
предложението не се приема. 
 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА 
 

23. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ105098ВН-029ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ105098ВН-027ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, ул. 
„Мария Бацарова“ № 18, на собственика на законно построена върху него 
сграда. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3, от Закона за общинската 
собственост, чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № АУ105098ВН-027ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 
Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ105098ВН-
029ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с общински имоти за 2021 г.“, Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във 
връзка с реализиране на разпоредителна сделка, а именно продажба на 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 297 (двеста 
деветдесет и седем) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.2575.1203 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
седемдесет и пет.хиляда двеста  и три), целия с площ от 594 кв.м, с 
административен адрес град Варна, район „Приморски“, ул. „Мария Бацарова“ 
№ 18, при граници на имота: ПИ 10135.2575.1204, ПИ 10135.2575.1212, ПИ 
10135.2575.1213, ПИ 10135.2575.1201 и ПИ 10135.2575.1202,  в размер на 23 
480 (двадесет и три хиляди четиристотин и осемдесет) лева, без включен ДДС 
и взема решение за продажба на описаните идеални части от имота на 
собствениците на законно построена в него сграда, както следва: 

- За Радка Георгиева Карабельова – 198 кв.м идеални части от ПИ 
10135.2575.1203 на пазарна цена 15 653,88 (тринадесет хиляди сто шестдесет и 
шест лева и шестдесет и шест стотинки), без включен ДДС; 

- За Павлинка Йорданова Димитрова – 49,50 кв.м идеални части от ПИ 
10135.2575.1203 на пазарна цена 3 913,47 (три хиляди деветстотин и 
тринадесет лева и четиридесет и седем стотинки), без включен ДДС; 

- За Нели Йорданова Николова – 49,50 кв.м идеални части от ПИ 
10135.2575.1203 на пазарна цена 3 913,47 (три хиляди деветстотин и 
тринадесет лева и четиридесет и седем стотинки) лева, без включен ДДС. 
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За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 10373/13.03.2020 г. 

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

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

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

предложението се приема. 
 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 

24. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ014633ВН-018ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ014633ВН-016ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Драгоман“ № 15, на собственика на законно 
построена върху него сграда. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост и чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № АУ014633ВН-016ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 
Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ014633ВН-
018ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с общински имоти за 2021 г.“, Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти, с която е 
определена пазарна стойност на 181,50 (сто осемдесет и едно цяло и петдесет 
стотни) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.177 
(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и седем.сто седемдесет и 
седем), целия с площ от 891 (осемстотин деветдесет и един) кв.м, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Драгоман" № 15, при граници на имота: ПИ 10135.1507.1118, 
ПИ 10135.1507.178, ПИ 10135.1507.180, ПИ 10135.1507.192, ПИ 
10135.1507.175, ПИ 10135.1507.174, в размер на 88 200 (осемдесет и осем 
хиляди и двеста) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) 
кв.м – 485,95 (четиристотин осемдесет и пет лева и деветдесет и пет стотинки) 
лева, без включен ДДС и взема решение за продажба на описаните идеални 
части от имота на собствениците на законно построена върху него сграда - 
Oксана Виталевна Донская и Давид Георгиев Русев, както следва: 
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- За Oксана Виталевна Донская - 82,60 (осемседет и две цяло и 
шестдесет стотни) кв.м идеални части от ПИ 10135.1507.177 за сумата от 
40 139,47 (четиридесет хиляди сто тридесет и девет лева и четиридесет и 
седем стотинки) лева, без включен ДДС; 

- За Давид Георгиев Русев, чрез законните му представители Георги 
Петров Русев и Oксана Виталевна Донская - 98,90 (деветдесет и осем цяло и 
деветдесет стотни) кв.м идеални части от ПИ 10135.1507.177 за сумата от 
48 060,46 (четиридесет и осем хиляди и шестдесет лева и четиридесет и шест 
стотинки) лева, без включен ДДС. 

За 663,15 кв.м идеални части от ПИ 10135.1507.177, целия с площ от 891 
кв.м има съставен Акт за частна общинска собственост № 10130/03.07.2019 г. 

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

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 1; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 
 
 
 

 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  
 
 
 
 

Край на заседанието: 15.05 ч. 
 

 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                    ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО“:                                                         
 
_______/П/__________                                               ________/П/_________ 

 
/Юлияна БОЕВА/                                                         /Нели ЕВЛОГИЕВА/ 


