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ПРОТОКОЛ 
 

 № 22 
 

Днес 18.04.2022 г. от 14.00 ч. в зала „Пленарна“ се проведе заседание на 
ПК „Собственост и стопанство“. 

 
 
На заседанието присъстваха: 
 
Юлияна Боева – председател на комисията 
Ахмед Ахмед  
Велин Стоянов 
Иван Иванов  
Марица Гърдева  
Мария Ангелова – Дойчева  
Милена Димова  
Николай Малев 
Рюян Ризов  
Светлан Златев  
Стефан Станев 
Христо Атанасов 
 
Отсъства: Красен Иванов, Людмила Колева – Маринова, Николай 

Костадинов, Николай Почеканов, Станислав Иванов и Стоян Петков, Тодор 
Балабанов. 
 

Присъстваха още: Пейчо Пейчев – зам. кмет на Община Варна, Петко 
Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ и адв. Росица Николова – адвокат довереник към 
Общински съвет – Варна.  
 

Заседанието откри председателят на комисията Юлияна Боева. 
 
Във връзка с влезли в сила изменения в Кадастралната карта, 

Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ предложи в точка 
„Разни“ да се докладват необходимите корекции в „Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.”, 
която беше разгледана в предходното заседание на комисията, като 
заседанието протече при следният 

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

РД22008106ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
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недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост‟, ул. „Девня“, ПИ 
10135.3514.429, чрез публично оповестен конкурс. 

2. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008102ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово‟, СО „Зеленика“, 
ПИ 10135.5545.3524, чрез публично оповестен конкурс. 

3. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008104ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово‟, СО „Зеленика“, 
ПИ 10135.5545.3665, чрез публично оповестен конкурс. 

4. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008099ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски‟, ул. „Мадара‟ № 
18 и ул. „Мадара‟ № 20, чрез публично оповестен конкурс. 

5. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008105ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ 
IV м.р., ПИ 10135.3511.560, чрез публично оповестен конкурс. 

6. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008095ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ 
II м.р., ПИ 10135.3511.1516, чрез публично оповестен конкурс. 

7. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008108ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ 
I м.р., ПИ 10135.3511.1529, чрез публично оповестен конкурс. 

8. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008093ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост‟ II м.р., ПИ 
10135.3512.270, чрез публично оповестен конкурс. 

9. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008089ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ 
№ 201, чрез публично оповестен конкурс. 

10. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008101ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 
10135.3513.2056, чрез публично оповестен конкурс. 

11. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008103ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 
10135.3513.2057, чрез публично оповестен конкурс. 

12. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008088ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
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недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 
10135.3516.205, чрез публично оповестен конкурс. 

13. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008100ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 
10135.3517.57, ПИ 10135.3517.58, ПИ 10135.3517.59, ПИ 10135.3517.62 и ПИ 
10135.3517.63, чрез публично оповестен конкурс. 

14. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008098ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Владислав 
Варненчик“, ПИ 10135.1501.1378, чрез публично оповестен конкурс. 

15. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008097ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик‟, ПЗ 
„Планова“, ПИ 10135.73.582, чрез публично оповестен конкурс. 

16. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008094ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „КДП 
Георги Боев“ № 3, чрез публично оповестен конкурс. 

17. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008091ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, ул. 
„Студентска“, ПИ 10135.2555.2626, чрез публично оповестен конкурс. 

18. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008092ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски‟, ул. „Подвис‟, 
ПИ 10135.2554.534 и ПИ 10135.2554.507, чрез публично оповестен конкурс. 

19. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008090ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 
10135.5501.249, чрез публично оповестен конкурс. 

20. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008096ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 
10135.5501.254, чрез публично оповестен конкурс. 

21. Разглеждане на писмо от д-р Божанка Георгиева  – Изпълнителен 
директор на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД - Варна с рег. № 
ОС22000288ВН/07.04.2022 г., относно одобряване на застраховател на 
имуществото на дружеството.  

22. Разни. 
- обсъждане на корекции в „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост през 2022 г.”. 
 

Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се - 1, 
предложението се приема. 
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ПЪРВА ТОЧКА 
 

1. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008106ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост‟, ул. „Девня“, ПИ 
10135.3514.429, чрез публично оповестен конкурс. 

 
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. № 
РД22008106ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, район „Младост‟, ул. „Девня“, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3514.429 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и четиринадесет.четиристотин 
двадесет и девет) с площ 32 083 (тридесет и две хиляди и осемдесет и три) кв.м, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 6594/20.09.2011 г., в размер 
на 1 283 300,00 (един милион двеста осемдесет и три хиляди и триста) лв. без 
включен ДДС.  

1.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 
31, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД22008106ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да 
се извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Младост‟, ул. 
„Девня“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3514.429 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и четиринадесет.четиристотин 
двадесет и девет) с площ 32 083 (тридесет и две хиляди и осемдесет и три) кв.м, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 6594/20.09.2011 г., при 
начална конкурсна цена в размер на 1 283 300,00 (един милион двеста 
осемдесет и три хиляди и триста) лв. без включен ДДС.    

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 
1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната 

агенция за приходите /НАП/; 
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1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 
(пет) години; 

1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател; 

1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение 
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) – оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 конкурсните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по смисъла 

на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични задължения 

към работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 
2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при съответния 

районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите лица, 
както и за самите еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 128 330,00 (един 
милион двеста осемдесет и три хиляди и триста) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 600,00 (шестстотин лева) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 
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2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично оповестения 

конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна документация. 
* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са издадени 

в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до датата за 
подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 10135.3514.429 

(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
четиринадесет.четиристотин двадесет и девет), но не по-малко от 1 283 300,00 
(един милион двеста осемдесет и три хиляди и триста) лв. без ДДС – теглови 
коефициент – 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията на 
община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – до 20 
точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови коефициент – 
до 20 точки; 

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след влизане в 
сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на спечелил 
публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 (тридесет) дни, 
считано от датата на влизане в сила на заповедта) – теглови коефициент – 5 
точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра търговска 

репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата при 

конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община Варна за 
определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на достигнатата 
при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община Варна 
за определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 
точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
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4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи неустойка 
в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на достигната на 
конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

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

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение.  

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

предложението се приема. 
 

Христо Атанасов направи предложение от дневния ред да бъдат 
гласувани ан блок от точка 2 до точка 15 и от точка 18 до точка 20 
включително.  

 
Председателят на комисията подложи на гласуване направеното 

процедурно предложение. 
 

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

 
ВТОРА ТОЧКА 

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

РД22008102ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово‟, СО „Зеленика“, 
ПИ 10135.5545.3524, чрез публично оповестен конкурс.  
 

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. № 
РД22008102ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, С.О. „Зеленика“, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3524 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди 
петстотин двадесет и четири) с площ 1 460 (хиляда четиристотин и шестдесет) 
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кв. м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 10777/11.04.2022 г., в 
размер на 155 000,00 лв. (сто петдесет и пет хиляди) без включен ДДС.  

 2.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД22008102ВН/14.04.2022 г., 
Общински съвет – Варна реши да се извърши продажба, чрез публично 
оповестен конкурс, на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ 
се в град Варна, район „Аспарухово“, С.О. „Зеленика“, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.5545.3524 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и четири) с 
площ 1 460 (хиляда четиристотин и шестдесет) кв. м, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 10777/11.04.2022 г., при начална конкурсна цена в 
размер на 155 000,00 (сто петдесет и пет хиляди)  лв. без включен ДДС.    

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 
1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната 

агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 

(пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение 
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) – оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 конкурсните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
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2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 
във връзка с участието в конкурса; 

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 

2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 
сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 

2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по смисъла 
на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 

2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични задължения 
към работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите лица, 
както и за самите еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 15 500,00 
(петнадесет хиляди и петстотин) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 600,00 (шестотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично оповестения 

конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна документация. 
* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са издадени 

в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до датата за 
подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3524 

(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.три 
хиляди петстотин двадесет и четири),  но не по-малко от 155 000,00 (сто 
петдесет и пет хиляди) лв. без ДДС – теглови коефициент – 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията на 
община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – до 20 
точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови коефициент – 
до 20 точки; 

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след влизане в 
сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на спечелил 
публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 (тридесет) дни, 
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считано от датата на влизане в сила на заповедта) – теглови коефициент – 5 
точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра търговска 

репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата при 

конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община Варна за 
определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на достигнатата 
при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община Варна 
за определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 
точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи неустойка 
в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на достигната на 
конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

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

 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

ТРЕТА ТОЧКА 
 

3. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008104ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово‟, СО „Зеленика“, 
ПИ 10135.5545.3665, чрез публично оповестен конкурс. 
 

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, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008104ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, СО „Зеленика“, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3665 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди 
шестотин шестдесет и пет) с площ 5 880 (пет хиляди осемстотин и осемдесет) 
кв. м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 6875/15.03.2012 г., в 
размер на 555 000,00 (петстотин петдесет и пет хиляди) лв. без включен ДДС.  

3.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 
31, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД22008104ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да 
се извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, 
СО „Зеленика“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5545.3665 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.три хиляди шестотин шестдесет и пет) с площ 5 880 (пет 
хиляди осемстотин и осемдесет) кв. м, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 6875/15.03.2012 г., при начална конкурсна цена в размер на 555 
000,00 (петстотин петдесет и пет хиляди) лв. без включен ДДС.  

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 
1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната 

агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 

(пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение 
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за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) – оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 конкурсните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по смисъла 

на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични задължения 

към работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 
2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при съответния 

районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите лица, 
както и за самите еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 55 500,00 лв., 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 600,00 (шестотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично оповестения 

конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна документация. 
* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са издадени 

в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до датата за 
подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3665 

(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.три 
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хиляди шестотин шестдесет и пет),  но не по-малко от 555 000,00 (петстотин 
петдесет и пет хиляди) лв. без ДДС – теглови коефициент – 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията на 
община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – до 20 
точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови коефициент – 
до 20 точки; 

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след влизане в 
сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на спечелил 
публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 (тридесет) дни, 
считано от датата на влизане в сила на заповедта) – теглови коефициент – 5 
точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра търговска 

репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата при 

конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община Варна за 
определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на достигнатата 
при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община Варна 
за определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 
точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи неустойка 
в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на достигната на 
конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

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

 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
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ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 

4. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008099ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски‟, ул. „Мадара‟ № 
18 и ул. „Мадара‟ № 20, чрез публично оповестен конкурс. 
 

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. № 
РД22008099ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна 
общинска собственост, находящи се в град Варна, район „Приморски‟, както 
следва:  

1. ул. „Мадара‟ № 18, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2559.270 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет 
и девет.двеста и седемдесет) с площ 555 (петстотин петдесет и пет) кв.м, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 8251/24.03.2015 г. и Акт за 
поправка № 1/21.09.2017 г., в размер на 696 000,00 (шестстотин деветдесет и 
шест хиляди) лв. без включен ДДС и 25% обезщетение за Община Варна от 
разгънатата застроена площ на бъдещото застрояване в гореописания поземлен 
имот.  

2. ул. „Мадара‟ № 20, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2559.271 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет 
и девет.двеста седемдесет и едно) с площ 389 (триста осемдесет и девет) кв.м, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 9858/15.05.2018 г., в размер 
на 491 200,00 (четиристотин деветдесет и една хиляди и двеста) лв. без включен 
ДДС и 25% обезщетение за Община Варна от разгънатата застроена площ на 
бъдещото застрояване в гореописания поземлен имот.  

 4.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД22008099ВН/14.04.2022 г., 
Общински съвет – Варна реши да се извърши продажба, чрез публично 
оповестен конкурс, на недвижими имоти - частна общинска собственост, 
представляващи: поземлен имот с идентификатор 10135.2559.270 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.двеста и седемдесет) 
с площ 555 (петстотин петдесет и пет) кв.м, находящ се  в град Варна, район 
„Приморски‟, ул. „Мадара‟ № 18 и поземлен имот с идентификатор 
10135.2559.271 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет 
и девет.двеста седемдесет и едно) и площ 389 (триста осемдесет и девет) кв.м, 
находящ се  в град Варна, район „Приморски‟, ул. „Мадара‟ № 20, при начална 
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конкурсна цена 25% в полза на община Варна от РЗП на бъдещото застрояване 
в описаните поземлени имоти с пазарен еквивалент в размер на 1 187 200,00 
(един милион сто осемдесет и седем хиляди и двеста) лв. без включен ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен еквивалент в 
размер на 47 488,00 (четиридесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и 
осем) лв, без включен ДДС. 

За имотите са съставени Акт за частна общинска собственост № 
8251/24.03.2015 г., Акт за поправка № 1/21.09.2017 г. и Акт за частна общинска 
собственост № 9858/15.05.2018 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 
1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната 

агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 

(пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. кандидатът имат оборот за последните  5 (пет) приключили финансови 

години – не по-малко от 10 000 000,00 лв. (десет милиона); Данните за оборота 
могат да обхващат най-много последните пет приключили финансови години в 
зависимост от датата, на която кандидатът е създаден или е започнал дейността 
си. Посоченото условие, може да се докаже от кандидата и/или чрез лицата, 
които представляват кандидата.   

1.7. кандидатът има печалба след данъчно облагане, за последните 3 (три) 
приключили финансови години - не по-малко от 1 000 000,00 (един милион) лв. 
Данните за печалбата могат да обхващат най-много последните три 
приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е 
създаден или е започнал дейността си. Посоченото условие, може да се докаже 
от кандидата и/или чрез лицата, които представляват кандидата.   

2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 
документи: 

2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение 
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните търговци – декларации от името 
на заявителя, че: 
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а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с конкурсните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по смисъла 

на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични задължения 

към работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 
2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при съответния 

районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите лица, 
както и за самите еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, заверени 
съгласно Закона за счетоводството, за последните 5 (пет) години – 2017 г., 2018 
г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г., заверени вярност от кандидата; 

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 118 720 лв., 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.15.  платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 600,00 (шестотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.17. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично оповестения 

конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна документация. 
* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са издадени 

в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до датата за 
подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – процент обезщетение за община Варна от РЗП на бъдещото 

застрояване в поземлени имоти с идентификатори 10135.2559.270 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.двеста и седемдесет) 
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и 10135.2559.271 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и девет.двеста седемдесет и едно) – през един кръгъл процент, но не 
по-малко от 25% – теглови коефициент – 55 точки; 

К2 – оборот на кандидата и/или лицата, представляващи кандидата, за 
последните 5 /пет/ приключили финансови години – не по-малко от 10 000 
000,00 лв. – теглови коефициент – 15 точки; 

К3 – печалба след данъчно облагане на кандидата и/или на лицата, 
представляващи кандидата, за последните 3 (три) приключили финансови 
години – не по-малко от 1 000 000,00 лв. – теглови коефициент – 20 точки;  

К4 – срок в месеци за предоставяне на обезщетението за община Варна от 
РЗП на бъдещото застрояване в поземлени имоти с идентификатори 
10135.2559.270 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет 
и девет.двеста и седемдесет) и 10135.2559.271 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.двеста седемдесет и едно) с готови 
обекти, собственост на кандидата не по-дълъг от 6 (шест) месеца, считано от 
датата на подписване на договора – теглови коефициент – 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3 + К4 
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 55  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за Община 

Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община Варна. 
К2 = (ОБ участник / ОБ макс) х 15 
ОБ участник – оборот на кандидата и/или лицата, представляващи 

кандидата, за последните 5 (пет) приключили финансови години.; 
ОБ макс – максимален оборот на кандидата и/или лицата, представляващи 

кандидата, за последните 5 (пет) приключили финансови години.; 
К3 = (ПДО участник / ПДО макс) х 20 
ПДО участник – печалба след данъчно облагане на кандидата и/или 

лицата, представляващи кандидата, за последните 3 (три) приключили 
финансови години; 

ПДО макс – максимална печалба след данъчно облагане на кандидата 
и/или лицата, представляващи кандидата, за последните 3 (три) приключили 
финансови години; 

К4 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ участник – предложен от участника срок за предоставяне на 

обезщетението за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в поземлени 
имоти с идентификатори 10135.2559.270 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и девет.двеста и седемдесет)  и 10135.2559.271 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.двеста 
седемдесет и едно) с готови обекти, собственост на кандидата; 

СИ мин – минимален срок за предоставяне на обезщетението за Община 
Варна от РЗП на бъдещото застрояване в поземлени имоти с идентификатори 
10135.2559.270 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет 
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и девет.двеста и седемдесет) и 10135.2559.271 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.двеста седемдесет и едно) с готови 
обекти, собственост на кандидата. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 
точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 
процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имоти с идентификатори 10135.2559.270 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.двеста и седемдесет) и 
10135.2559.271 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет 
и девет.двеста седемдесет и едно) следва да бъде заплатен с вече изградени 
обекти – жилища, на територията на гр. Варна, които са собственост на 
спечелилия конкурса и отговарят на следните задължителни изисквания:  

4.1. въведени в експлоатация с разрешение за ползване, издадено в срок не 
по-голям от 5 (пет) години от датата на прехвърлянето им в собственост на 
община Варна; 

4.2. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на ремонти и 
довършителни строително монтажни работи;  

4.3. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв.м и не по-голяма 
от 100 (сто) кв.м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
предоставяне на обезщетението за Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в поземлени имоти с идентификатори 10135.2559.270 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.двеста и седемдесет) 
и 10135.2559.271 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и девет.двеста седемдесет и едно), която се превежда в приход на 
бюджета на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от спечелилия 
публично оповестения конкурс участник задължения. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на Община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява от 
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представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ при община Варна. 

 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

ПЕТА ТОЧКА 
 

5. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008105ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ 
IV м.р., ПИ 10135.3511.560, чрез публично оповестен конкурс. 
 

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. № 
РД22008105ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, район „Младост", ж.к. „Възраждане" IV 
м.р., представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3511.560 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.петстотин и 
шестдесет)  с площ 6 645 (шест хиляди шестстотин четиридесет и пет) кв. м, 
предмет на Акт за частна общинска собственост АОС № 5225/13.10.2008 г., в 
размер на 2 626 740,00 (два милиона шестстотин двадесет и шест хиляди 
седемстотин и четиридесет) лв. без включен ДДС и 16% обезщетение за 
Община Варна от разгънатата застроена площ на бъдещото застрояване в 
гореописания поземлен имот.  

5.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 
31, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД22008105ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да 
се извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.560 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.петстотин и шестдесет)  с площ 6 645 (шест хиляди шестстотин 
четиридесет и пет) кв. м, находящ се град Варна, район „Младост", ж.к. 
„Възраждане" IV м.р., при начална конкурсна цена 16% в полза на община 
Варна от РЗП на бъдещото застрояване в описания поземлен имот с пазарен 
еквивалент в размер на 2 626 740,00 (два милиона шестстотин двадесет и шест 
хиляди седемстотин и четиридесет) лв. без включен ДДС. 
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Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен еквивалент в 
размер на 164 171,25 (сто шестдесет и четири хиляди сто седемдесет и един 
лева и двадесет и пет стотинки) лв., без включен ДДС. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АОС № 
5225/13.10.2008 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 
1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната 

агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален регистър на 

строителя по Закона за Камарата на строителите;   
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение 
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 конкурсните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по смисъла 

на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
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2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични задължения 
към работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите лица, 
както и за самите еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името на 
кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 262 674,00 лв. 
(двеста шестдесет и две хиляди шестстотин седемдесет и четири), платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично оповестения 

конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна документация. 
* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са издадени 

в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до датата за 
подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 

застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.560 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.петстотин и шестдесет)  – 
през един кръгъл процент, но не по-малко от 16% – теглови коефициент – 70 
точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – 
теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
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10135.3511.560 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.петстотин и шестдесет), не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца, 
считано от датата на подписване на договора – теглови коефициент – 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за община 

Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 

строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 

точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.3511.560 следва да бъде заплатен с 
изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в поземления имот, които 
отговарят на следните задължителни изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на ремонти и 
довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.560 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.петстотин 
и шестдесет), която се превежда в приход на бюджета на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 
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5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от спечелилия 
публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на АОС № 5225/13.10.2008 г., след изтичане на 
срока, предложен от кандидата или в случай на невъвеждане в експлоатация на 
обекта, стават общинска собственост, а договорът се счита за прекратен по вина 
на спечелилия публично оповестения конкурс участник,  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява от 
представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ при община Варна. 

 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

ШЕСТА ТОЧКА 
 

6. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008095ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ II 
м.р., ПИ 10135.3511.1516, чрез публично оповестен конкурс. 
 

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. № 
РД22008095ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, район „Младост", ж.к. „Възраждане" II 
м.р., представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1516 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда петстотин 
и шестнадесет) с площ 2 185 (две хиляди сто осемдесет и пет) кв.м, предмет на 
Акт за частна общинска собственост № 9333/14.12.2016 г., в размер на 751 
120,00 (седемстотин петдесет и една хиляди сто и двадесет) лв. без включен 
ДДС и 19% обезщетение за Община Варна от разгънатата застроена площ на 
бъдещото застрояване в гореописания поземлен имот.  
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6.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 
31, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД22008095ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да 
се извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.1516 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.хиляда петстотин и шестнадесет) с площ 2 185 (две хиляди сто 
осемдесет и пет) кв. м, находящ се град Варна, район „Младост", ж.к. 
„Възраждане" II м.р., при начална конкурсна цена 19% в полза на община 
Варна от РЗП на бъдещото застрояване в описания поземлен имот с пазарен 
еквивалент в размер на 751 120,00 (седемстотин петдесет и една хиляди сто и 
двадесет) лв. без включен ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен еквивалент в 
размер на 39 532,63 (тридесет и девет хиляди петстотин тридесет и два лева и 
шестдесет и три стотинки) лв., без включен ДДС. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АОС № 9333/ 
14.12.2016 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 
1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната 

агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален регистър на 

строителя по Закона за Камарата на строителите;   
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение 
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните търговци – декларации от името 
на заявителя, че: 
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а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с конкурсните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по смисъла 

на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични задължения 

към работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 
2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при съответния 

районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите лица, 
както и за самите еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името на 
кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 75 112,00 
(седемдесет и пет хиляди сто и дванадесет) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 600,00 лв. с включен ДДС, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично оповестения 

конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна документация. 
* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са издадени 

в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до датата за 
подаване на конкурсните документи.  
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3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 

застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1516 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда петстотин и 
шестнадесет) – през един кръгъл процент, но не по-малко от 19% – теглови 
коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – 
теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.1516 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.хиляда петстотин и шестнадесет), не по-дълъг от 36 (тридесет и 
шест) месеца, считано от датата на подписване на договора – теглови 
коефициент – 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за община 

Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 

строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 

точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.3511.1516 следва да бъде заплатен с 
изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в поземления имот, които 
отговарят на следните задължителни изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на ремонти и 
довършителни строително монтажни работи;  
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4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1516 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда 
петстотин и шестнадесет), която се превежда в приход на бюджета на Община 
Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от спечелилия 
публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на АОС №9333/14.12.2016 г., след изтичане на 
срока, предложен от кандидата или в случай на невъвеждане в експлоатация на 
обекта, стават общинска собственост, а договорът се счита за прекратен по вина 
на спечелилия публично оповестения конкурс участник. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява от 
представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ при община Варна. 

 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

СЕДМА ТОЧКА 
 

7. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008108ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ I 
м.р., ПИ 10135.3511.1529, чрез публично оповестен конкурс. 
 

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, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008108ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, район „Младост", ж.к. „Възраждане" I 
м.р., представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1529 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда петстотин 
двадесет и девет) с площ 3 327 (три хиляди триста двадесет и седем) кв. м, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 10026/12.12.2018 г., в 
размер на 1 097 310,00 (един милион и деветдесет и седем хиляди триста и 
десет) лв. без включен ДДС и 18% обезщетение за община Варна от разгънатата 
застроена площ на бъдещото застрояване в гореописания поземлен имот.  

 7.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД22008108ВН/14.04.2022 г., 
Общински съвет – Варна реши да се извърши продажба, чрез публично 
оповестен конкурс, на недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1529 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда петстотин 
двадесет и девет) с площ 3 327 (три хиляди триста двадесет и седем) кв. м, 
находящ се град Варна, район „Младост", ж.к. „Възраждане" I м.р., при начална 
конкурсна цена 18% в полза на община Варна от РЗП на бъдещото застрояване 
в описания поземлен имот с пазарен еквивалент в размер на 1 097 310,00 (един 
милион и деветдесет и седем хиляди триста и десет) лв. без включен ДДС. 

 Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 60 961,67 (шестдесет хиляди деветстотин шестдесет и 
един лева шестдесет и седем стотинки) лв., без включен ДДС. 

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

 Сделката се облага с ДДС.  
 Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
 1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 
 1.1. нямат задължения към Община Варна; 
 1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
 1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
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 1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател; 

 1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
 1.6. представят удостоверение от Централния професионален регистър 

на строителя по Закона за Камарата на строителите;   
 2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 

документи: 
 2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
 2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение 
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – оригинал; 

 2.3. за юридическите лица и едноличните 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 конкурсните 

условия; 
 2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
 2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в конкурса; 
 2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
 2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
 2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
 2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 

задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

 2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите 
лица, както и за самите еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

 2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

 2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името на 
кандидата; 

 2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

 2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 109 731,00 (сто и 
девет хиляди седемстотин тридесет и един) лв., платими по IBAN: 



30 
 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал); 

 2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

 2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

 2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
 * Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 

оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

 * Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

 3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
 К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 

застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1529 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда петстотин 
двадесет и девет) – през един кръгъл процент, но не по-малко от 18% – теглови 
коефициент – 70 точки; 

 К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – 
теглови коефициент – до 20 точки; 

 К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.1529 (не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата 
на подписване на договора – теглови коефициент – 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
 К = К1 + К2 + К3  
 където: 
 К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
 Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за община 

Варна; 
 Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община 

Варна. 
 К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
 ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна; 
 ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 

строителството на територията на община Варна. 
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 К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
 СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
 СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
 На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 

точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
 4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.3511.1529 следва да бъде заплатен с 
изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в поземления имот, които 
отговарят на следните задължителни изисквания:  

 4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на ремонти 
и довършителни строително монтажни работи;  

 4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 кв.м и не по-голяма от 100 
кв.м. 

 5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

 5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1529 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда 
петстотин двадесет и девет), която се превежда в приход на бюджета на 
Община Варна; 

 5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

 5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от спечелилия 
публично оповестения конкурс участник задължения; 

 5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на АОС № 10026/12.12.2018 г., след изтичане 
на срока, предложен от кандидата или в случай на невъвеждане в експлоатация 
на обекта, стават общинска собственост, а договорът се счита за прекратен по 
вина на спечелилия публично оповестения конкурс участник. 

 Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява от 
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представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ при община Варна. 

 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

ОСМА ТОЧКА 
 

8. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008093ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост‟ II м.р., ПИ 
10135.3512.270, чрез публично оповестен конкурс. 
 

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. № 
РД22008093ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, район „Младост‟ II м.р., представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.3512.270 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и дванадесет.двеста и седемдесет) с площ 1 294 кв. м, 
предмет на Акт за частна общинска собственост №5639/14.04.2009 г., в размер 
на 675 000,00 лв. без включен ДДС.  

8.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 
31, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД22008093ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да 
се извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Младост‟ II 
м.р., представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3512.270 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и дванадесет.двеста и 
седемдесет) с площ 1 294 (хиляда двеста деветдесет и четири) кв. м, предмет на 
Акт за частна общинска собственост № 5639/14.04.2009 г., при начална 
конкурсна цена в размер на 675 000,00 (шестотин седемдесет и пет хиляди) лв. 
без включен ДДС.  

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 
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1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната 

агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 

(пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение 
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) – оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 конкурсните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по смисъла 

на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични задължения 

към работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 
2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при съответния 

районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите лица, 
както и за самите еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 67 500,00 
(шестдесет и седем хиляди и петстотин) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
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от 600,00 (шестотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично оповестения 

конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна документация. 
* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са издадени 

в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до датата за 
подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 10135.3512.270 

(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и дванадесет.двеста и 
седемдесет),  но не по-малко от 675 000,00 (шестотин седемдесет и пет хиляди) 
лв. без ДДС – теглови коефициент – 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията на 
община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – до 20 
точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови коефициент – 
до 20 точки; 

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след влизане в 
сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на спечелил 
публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 (тридесет) дни, 
считано от датата на влизане в сила на заповедта) – теглови коефициент – 5 
точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра търговска 

репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата при 

конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община Варна за 
определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на достигнатата 
при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община Варна 
за определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 
точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
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4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи неустойка 
в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на достигната на 
конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

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

 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

ДЕВЕТА ТОЧКА 
 

9. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008089ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 
201, чрез публично оповестен конкурс.  
 

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. № 
РД22008089ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, район „Младост", бул. „Сливница“ № 
201, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3513.1780 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда 
седемстотин и осемдесет) с площ 2 771 (две хиляди седемстотин седемдесет и 
едно) кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост АОС № 
10747/11.03.2022 г., в размер на 1 200 000,00 (един милион и двеста хиляди) лв. 
без включен ДДС и 14% обезщетение за Община Варна от разгънатата 
застроена площ на бъдещото застрояване в гореописания поземлен имот.  

 9.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД22008089ВН/14.04.2022 г., 
Общински съвет – Варна реши да се извърши продажба, чрез публично 
оповестен конкурс, на недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3513.1780 (десет хиляди 
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сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда седемстотин и 
осемдесет) с площ 2 771 (две хиляди седемстотин седемдесет и едно) кв. м, 
находящ се град Варна, район „Младост", бул. „Сливница" № 201, при начална 
конкурсна цена 14% в полза на Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване 
в описания поземлен имот с пазарен еквивалент в размер на 1 200 000,00 (един 
милион и двеста хиляди) лв. без включен ДДС. 

 Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 85 714,29 (осемдесет и пет хиляди седемстотин и 
четиринадесет лева двадесет и девет стотинки) лв., без включен ДДС. 

 За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АОС № 
10747/11.03.2022 г. 

 Сделката се облага с ДДС.  
 Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
 1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 
 1.1. нямат задължения към Община Варна; 
 1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
 1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
 1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
 1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
 1.6. представят удостоверение от Централния професионален регистър 

на строителя по Закона за Камарата на строителите;   
 2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 

документи:  
 2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение 
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 конкурсните 

условия; 
 2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
 2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в конкурса; 
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 2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 

 2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 
сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 

 2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 
смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 

 2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 
задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

 2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите 
лица, както и за самите еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

 2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

 2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името на 
кандидата; 

 2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 120 000,00 (сто и 
двадесет хиляди) лв., платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 600,00 (шестотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично оповестения 

конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна документация. 
* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са издадени 

в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до датата за 
подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 

застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.1780 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда седемстотин и 
осемдесет) – през един кръгъл процент, но не по-малко от 14% – теглови 
коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
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отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – 
теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.1780 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.хиляда седемстотин и осемдесет), не по-дълъг от 36 (тридесет и 
шест) месеца, считано от датата на подписване на договора – теглови 
коефициент – 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за община 

Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 

строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 

точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.3513.1780 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда седемстотин и осемдесет) следва 
да бъде заплатен с изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в 
поземления имот, които отговарят на следните задължителни изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на ремонти и 
довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
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предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.1780 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.хиляда 
седемстотин и осемдесет), която се превежда в приход на бюджета на Община 
Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от спечелилия 
публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на АОС № 10747/11.03.2022 г., след изтичане 
на срока, предложен от кандидата или в случай на невъвеждане в експлоатация 
на обекта, стават общинска собственост, а договорът се счита за прекратен по 
вина на спечелилия публично оповестения конкурс участник. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява от 
представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ при община Варна. 

 
Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“, направи корекция в 

годината на Акта за частна общинска собственост, цитиран в горе 
изчетения проект на решение, като от 2021 г. се променя на 2022 г. 

 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

ДЕСЕТА ТОЧКА 
 

10. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008101ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2056, 
чрез публично оповестен конкурс. 
 

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. № 
РД22008101ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
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оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, район „Младост", представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.3513.2056 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и тринадесет.две хиляди петдесет и шест) с площ 1 
279 (хиляда двеста седемдесет и девет) кв. м, предмет на Акт за частна 
общинска собственост АОС № 10783/11.04.2022 г., в размер на 388 400,00 
(триста осемдесет и осем хиляди и четиристотин) лв. без включен ДДС и 20% 
обезщетение за Община Варна от разгънатата застроена площ на бъдещото 
застрояване в гореописания поземлен имот.  

10.1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, 
чл. 31, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД22008101ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да 
се извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.2056 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.две хиляди петдесет и шест) с площ 1 279 (хиляда двеста седемдесет 
и девет) кв.м, находящ се град Варна, район „Младост", при начална конкурсна 
цена 20% в полза на Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в описания 
поземлен имот с пазарен еквивалент в размер на 388 400,00 (триста осемдесет и 
осем хиляди и четиристотин) лв. без включен ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен еквивалент в 
размер на 19 420,00 (деветнадесет хиляди четиристотин и двадесет) лв., без 
включен ДДС. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АОС № 
10783/11.04.2022 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 
1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната 

агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален регистър на 

строителя по Закона за Камарата на строителите;   
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2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 
документи: 

2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение 
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 конкурсните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по смисъла 

на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични задължения 

към работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 
2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при съответния 

районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите лица, 
както и за самите еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името на 
кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 38 840,00 (тридесет 
и осем хиляди осемстотин и четиридесет) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 600,00 (шестотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
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BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично оповестения 

конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна документация. 
* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са издадени 

в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до датата за 
подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 

застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.2056 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.две хиляди петдесет и 
шест) – през един кръгъл процент, но не по-малко от 14% – теглови коефициент 
– 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – 
теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.2056 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.две хиляди петдесет и шест), не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) 
месеца, считано от датата на подписване на договора – теглови коефициент – 10 
точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за община 

Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 

строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
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На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 
точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 
процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.3513.2056 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и тринадесет.две хиляди петдесет и шест) следва да 
бъде заплатен с изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в поземления 
имот, които отговарят на следните задължителни изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на ремонти и 
довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.2056 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.две хиляди 
петдесет и шест), която се превежда в приход на бюджета на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от спечелилия 
публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на АОС № 10783/11.04.2022 г., след изтичане 
на срока, предложен от кандидата или в случай на невъвеждане в експлоатация 
на обекта, стават общинска собственост, а договорът се счита за прекратен по 
вина на спечелилия публично оповестения конкурс участник. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява от 
представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ при община Варна.  
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Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“, направи корекция в 
годината на Акта за частна общинска собственост, цитиран в горе 
изчетения проект на решение, като от 2021 г. се променя на 2022 г. 

 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

11. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008103ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2057, 
чрез публично оповестен конкурс. 
 

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. № 
РД22008103ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, район „Младост“, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.3513.2057 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и тринадесет.две хиляди петдесет и седем) с площ 1 
103 (хиляда сто и три) кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост 
АОС № 10782/11.04.2022 г., в размер на 335 480,00 (триста тридесет и пет 
хиляди четиристотин и осемдесет) лв. без включен ДДС и 20% обезщетение за 
Община Варна от разгънатата застроена площ на бъдещото застрояване в 
гореописания поземлен имот.   

11.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, 
чл. 31, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД22008103ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да 
се извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.2057 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.две хиляди петдесет и седем) с площ 1 103 (хиляда сто и три) кв.м, 
находящ се град Варна, район „Младост", при начална конкурсна цена 20% в 
полза на Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в описания поземлен 
имот с пазарен еквивалент в размер на 335 480,00 (триста тридесет и пет хиляди 
четиристотин и осемдесет) лв. без включен ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен еквивалент в 
размер на 16 774,00 (шестнадесет хиляди седемстотин седемдесет и четири) лв., 
без включен ДДС. 
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За имота има съставен Акт за частна общинска собственост АОС № 
10782/11.04.2022 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 
1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната 

агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален регистър на 

строителя по Закона за Камарата на строителите;   
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение 
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 конкурсните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по смисъла 

на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични задължения 

към работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 
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2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите лица, 
както и за самите еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името на 
кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 33 548,00 (тридесет 
и три хиляди петстотин четиридесет и осем) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 600,00 (шестотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично оповестения 

конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна документация. 
* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са издадени 

в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до датата за 
подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 

застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.2057 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.две хиляди петдесет и 
седем) – през един кръгъл процент, но не по-малко от 20% – теглови 
коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – 
теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.3513.2057 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.две хиляди петдесет и седем), не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) 
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месеца, считано от датата на подписване на договора – теглови коефициент – 10 
точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за община 

Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 

строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 

точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.3513.2057 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и тринадесет.две хиляди петдесет и седем), следва да 
бъде заплатен с изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в поземления 
имот, които отговарят на следните задължителни изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на ремонти и 
довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв.м и не по-голяма 
от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20 % от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.2057 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.две хиляди 
петдесет и седем), която се превежда в приход на бюджета на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 
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5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от спечелилия 
публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на Акт за общинска собственост № 
10782/11.04.2022 г., след изтичане на срока, предложен от кандидата или в 
случай на невъвеждане в експлоатация на обекта, стават общинска собственост, 
а договорът се счита за прекратен по вина на спечелилия публично оповестения 
конкурс участник. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява от 
представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ при община Варна. 

 
Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“, направи корекция в 

годината на Акта за частна общинска собственост, цитиран в горе 
изчетения проект на решение, като от 2021 г. се променя на 2022 г. 

 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

12. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008088ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3516.205, 
чрез публично оповестен конкурс. 
 

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. № 
РД22008088ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, район „Младост“, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.3516.205 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.двеста и пет) с площ 1 079 (хиляда 
седемдесет и девет) кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
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10742/11.03.2022 г., в размер на 792 280,00 (седемстотин деветдесет и две 
хиляди двеста и осемдесет) лв. без включен ДДС и 20% обезщетение за Община 
Варна от разгънатата застроена площ на бъдещото застрояване в гореописания 
поземлен имот.  

 12.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД22008088ВН/14.04.2022 г., 
Общински съвет – Варна реши да се извърши продажба, чрез публично 
оповестен конкурс, на недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3516.205 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.двеста и пет) с площ 1 
079 (хиляда седемдесет и девет) кв.м, находящ се град Варна, район „Младост“, 
при начална конкурсна цена 20% в полза на Община Варна от РЗП на бъдещото 
застрояване в описания поземлен имот с пазарен еквивалент в размер на 792 
280,00 (седемстотин деветдесет и две хиляди двеста и осемдесет) лв. без 
включен ДДС. 

 Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен 
еквивалент в размер на 39 614,00 (тридесет и девет хиляди шестстотин и 
четиринадесет) лв., без включен ДДС. 

 За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
10742/11.03.2022 г. 

 Сделката се облага с ДДС.  
 Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
 1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 
 1.1. нямат задължения към Община Варна; 
 1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите /НАП/; 
 1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
 1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
 1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
 1.6. представят удостоверение от Централния професионален регистър 

на строителя по Закона за Камарата на строителите;   
 2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 

документи:  
 2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение 
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за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 конкурсните 

условия; 
 2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
 2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в конкурса; 
 2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
 2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
 2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по 

смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
 2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични 

задължения към работниците и служителите, на които кандидатът е 
работодател; 

 2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите 
лица, както и за самите еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

 2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

 2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името на 
кандидата; 

 2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 79 228,00 
(седемдесет и девет хиляди двеста двадесет и осем) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 600,00 (шестотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
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 * Огледът се извършва до датата на провеждане на публично 
оповестения конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна 
документация. 

 * Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи.  

 3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 

застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.3516.205 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.двеста и пет) – през един 
кръгъл процент, но не по-малко от 20% – теглови коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – 
теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.3516.205 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
шестнадесет.двеста и пет), не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца, считано 
от датата на подписване на договора – теглови коефициент – 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за община 

Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 

строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 

точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
 4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.3516.205 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.двеста и пет) следва да бъде заплатен с 



52 
 

изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в поземления имот, които 
отговарят на следните задължителни изисквания:  

 4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на ремонти 
и довършителни строително монтажни работи;  

 4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

 5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

 5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 10135.3516.205 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.двеста и 
пет), която се превежда в приход на бюджета на Община Варна; 

 5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

 5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от спечелилия 
публично оповестения конкурс участник задължения; 

 5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на Акт за общинска собственост 
№10742/11.03.2022 г., след изтичане на срока, предложен от кандидата или в 
случай на невъвеждане в експлоатация на обекта, стават общинска собственост, 
а договорът се счита за прекратен по вина на спечелилия публично оповестения 
конкурс участник.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява от 
представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ при община Варна. 

 
Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“, направи корекция в 

годината на Акта за частна общинска собственост, цитиран в горе 
изчетения проект на решение, като от 2021 г. се променя на 2022 г. 

 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
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ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

13. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008100ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 
10135.3517.57, ПИ 10135.3517.58, ПИ 10135.3517.59, ПИ 10135.3517.62 и ПИ 
10135.3517.63, чрез публично оповестен конкурс. 
 

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. № 
РД22008100ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна 
общинска собственост, находящи се в град Варна, район „Младост“:   

- ул. „Черешово топче“ № 12, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.59 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.петдесет и девет) с площ 253 (двеста петдесет и три) 
кв. м, предмет на Акт за общинска собственост № 5597/01.04.2009 г. 

- ул. „Черешово топче“ № 14, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.62 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.шестдесет и две) с площ 227 (двеста двадесет и 
седем) кв. м, предмет на Акт за общинска собственост № 5598/01.04.2009 г. 

- ул. „Черешово топче“ № 16, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.63 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.шестдесет и три) с площ 497 (четиристотин 
деветдесет и седем) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 
8606/17.08.2015 г.  

- ул. „Капитан Райчо“ № 127А, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.57 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.петдесет и седем) с площ 155 (сто петдесет и пет) кв. 
м, предмет на Акт за общинска собственост № 5600/24.04.2009 г. 

- ул. „Капитан Райчо“ № 127, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.58 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.петдесет и осем) с площ 100 (сто) кв. м, предмет на 
Акт за общинска собственост № 9477/20.06.2017 г., в размер на 768 000,00 
(седемстотин шестдесет и осем хиляди) лв. без включен ДДС и 18% 
обезщетение за Община Варна от разгънатата застроена площ на бъдещото 
застрояване в гореописания поземлен имот.  

 13.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД22008100ВН/14.04.2022 г., 
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Общински съвет – Варна реши да се извърши продажба, чрез публично 
оповестен конкурс, на недвижими имоти - частна общинска собственост, 
находящи се град Варна, район „Младост":  

- ул. „Черешово топче“ №12, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.59 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.петдесет и девет) с площ 253 (двеста петдесет и три) 
кв. м, предмет на Акт за общинска собственост № 5597/01.04.2009 г. 

- ул. „Черешово топче“ №14, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.62 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.шестдесет и две) с площ 227 (двеста двадесет и 
седем) кв. м, предмет на Акт за общинска собственост № 5598/01.04.2009 г. 

- ул. „Черешово топче“ № 16, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.63 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.шестдесет и три) с площ 497 (четиристотин 
деветдесет и седем) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 
8606/17.08.2015 г.  

- ул. „Капитан Райчо“ № 127А, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.57 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.петдесет и седем) с площ 155 (сто петдесет и пет) кв. 
м, предмет на Акт за общинска собственост № 5600/24.04.2009 г. 

- ул. „Капитан Райчо“ №127, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3517.58 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и седемнадесет.петдесет и осем) с площ 100 (сто) кв. м, предмет на 
Акт за общинска собственост № 9477/20.06.2017 г., при начална конкурсна цена 
18% в полза на Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в описания 
поземлен имот с пазарен еквивалент в размер на 768 000,00 (седемстотин 
шестдесет и осем хиляди) лв. без включен ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен еквивалент в 
размер на 42 666,67 (четиридесет и две хиляди шестотин шестдесет и шест лева 
шестдесет и седем стотинки) лв., без включен ДДС. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 
1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната 

агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
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1.6. представят удостоверение от Централния професионален регистър на 
строителя по Закона за Камарата на строителите;   

2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 
документи: 

2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение 
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 конкурсните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по смисъла 

на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични задължения 

към работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 
2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при съответния 

районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите лица, 
както и за самите еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името на 
кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 76 800,00 
(седемдесет и шест хиляди и осемстотин) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
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от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично оповестения 

конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна документация. 
* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са издадени 

в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до датата за 
подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 

застрояване в поземлени имоти с идентификатори 10135.3517.57 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.петдесет и седем), 
10135.3517.58 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.петдесет и осем), 10135.3517.59 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.петдесет и девет), 10135.3517.62 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.шестдесет и две) и 10135.3517.63 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.шестдесет и три) – през един кръгъл 
процент, но не по-малко от 18% – теглови коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – 
теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в горепосочените поземлени имоти (не по-
дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписване на 
договора – теглови коефициент – 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за община 

Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 

строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
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СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 
строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 

СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение на 
строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 
точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 
процент обезщетението за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имоти с идентификатори 10135.3517.57 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.петдесет и седем), 10135.3517.58 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.петдесет 
и осем), 10135.3517.59 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.петдесет и девет), 10135.3517.62 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.шестдесет и две) и 10135.3517.63 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.шестдесет и три)  следва да бъде заплатен с изградени обекти – 
жилища, в сградата, изградена в поземлените имоти, които отговарят на 
следните задължителни изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на ремонти и 
довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлени имоти с идентификатори 10135.3517.57 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.петдесет 
и седем), 10135.3517.58 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин 
и седемнадесет.петдесет и осем), 10135.3517.59 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.петдесет и девет), 10135.3517.62 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.шестдесет и две) и 10135.3517.63 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.шестдесет и три), която се превежда в 
приход на бюджета на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от спечелилия 
публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имотите – частна 



58 
 

общинска собственост, след изтичане на срока, предложен от кандидата или в 
случай на невъвеждане в експлоатация на обекта, стават общинска собственост, 
а договорът се счита за прекратен по вина на спечелилия публично оповестения 
конкурс участник.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява от 
представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ при община Варна. 

 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

14. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008098ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Владислав 
Варненчик“, ПИ 10135.1501.1378, чрез публично оповестен конкурс. 
 

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. № 
РД22008098ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, район „Одесос", бул. „Владислав 
Варненчик“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1501.1378 
(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и едно.хиляда триста 
седемдесет и осем) с площ 3 050 (три хиляди и петдесет) кв. м, предмет на Акт 
за частна общинска собственост № 10781/11.04.2022 г., в размер на 1 982 650,00  
(един милион деветстотин осемдесет и две хиляди шестстотин и петдесет) лв. 
без включен ДДС и 20% обезщетение за Община Варна от разгънатата 
застроена площ на бъдещото застрояване в гореописания поземлен имот.  

 14.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД22008098ВН/14.04.2022 г., 
Общински съвет – Варна реши да се извърши продажба, чрез публично 
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оповестен конкурс, на недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1501.1378 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.хиляда петстотин и едно.хиляда триста седемдесет и осем) с 
площ 3 050 (три хиляди и петдесет) кв.м, находящ се град Варна, район 
„Одесос", бул. „Владислав Варненчик“, при начална конкурсна цена 20% в 
полза на Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в описания поземлен 
имот с пазарен еквивалент в размер на 1 982 650,00 (един милион деветстотин 
осемдесет и две хиляди шестстотин и петдесет) лв. без включен ДДС.  

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен еквивалент в 
размер на 99 135,50 (деветдесет и девет хиляди сто тридесет и пет лева и 
петдесет стотинки) лв., без включен ДДС. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
10781/11.04.2022 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 
1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната 

агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален регистър на 

строителя по Закона за Камарата на строителите;   
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение 
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 конкурсните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 



60 
 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 
във връзка с участието в конкурса; 

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 

2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 
сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 

2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по смисъла 
на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 

2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични задължения 
към работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 

2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите лица, 
както и за самите еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името на 
кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 198 265,00 (сто 
деветдесет и осем хиляди двеста шестдесет и пет) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично оповестения 

конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна документация. 
* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са издадени 

в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до датата за 
подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 

застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.1501.1378 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.хиляда петстотин и едно.хиляда триста седемдесет и осем) – 
през един кръгъл процент, но не по-малко от 20% – теглови коефициент – 70 
точки; 
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К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – 
теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.1501.1378 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
едно.хиляда триста седемдесет и осем), не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) 
месеца, считано от датата на подписване на договора – теглови коефициент – 10 
точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за община 

Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 

строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 

точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетението за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.1501.1378 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда петстотин и едно.хиляда триста седемдесет и осем) следва да бъде 
заплатен с изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в поземления 
имот, които отговарят на следните задължителни изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на ремонти и 
довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 
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5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 10135.1501.1378 
(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и едно.хиляда триста 
седемдесет и осем), която се превежда в приход на бюджета на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от спечелилия 
публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на Акт за общинска собственост № 
10781/11.04.2022 г., след изтичане на срока, предложен от кандидата или в 
случай на невъвеждане в експлоатация на обекта, стават общинска собственост, 
а договорът се счита за прекратен по вина на спечелилия публично оповестения 
конкурс участник.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява от 
представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ при община Варна. 

 
Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“, направи корекция в 

годината на Акта за частна общинска собственост, цитиран в горе 
изчетения проект на решение, като от 2021 г. се променя на 2022 г. 

 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

15. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008097ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик‟, ПЗ 
„Планова“, ПИ 10135.73.582, чрез публично оповестен конкурс. 
 

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, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008097ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, район „Владислав Варненчик‟, ПЗ 
„Планова“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.73.582 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.седемдесет и три.петстотин осемдесет и две) с площ 
2 728 (две хиляди седемстотин двадесет и осем) кв.м, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 8623/12.08.2015 г., в размер на 436 430,00 
(четиристотин тридесет и шест хиляди четиристотин и тридесет) лв., без 
включен ДДС.  

15.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, 
чл. 31, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД22008097ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да 
се извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Владислав 
Варненчик‟, ПЗ „Планова“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.73.582 (десет хиляди сто тридесет и пет.седемдесет и три.петстотин 
осемдесет и две) с площ 2 728 (две хиляди седемстотин двадесет и осем) кв.м, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 8623/12.08.2015 г., при 
начална конкурсна цена в размер в размер на 436 430,00 (четиристотин 
тридесет и шест хиляди четиристотин и тридесет) лв. без включен ДДС.   

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 
1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната 

агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 

(пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
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2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 
Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение 
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 конкурсните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по смисъла 

на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични задължения 

към работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 
2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при съответния 

районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите лица, 
както и за самите еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 43 643,00 
(четиридесет и три хиляди шестстотин четиридесет и три) лв., платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично оповестения 

конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна документация. 
* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са издадени 

в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до датата за 
подаване на конкурсните документи.  
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3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 10135.73.582 

(десет хиляди сто тридесет и пет.седемдесет и три.петстотин осемдесет и две),  
но не по-малко от 436 430,00 (четиристотин тридесет и шест хиляди 
четиристотин и тридесет) лв. без ДДС – теглови коефициент – 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията на 
община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – до 20 
точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови коефициент – 
до 20 точки;  

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след влизане в 
сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на спечелил 
публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 (тридесет) дни, 
считано от датата на влизане в сила на заповедта) – теглови коефициент – 5 
точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра търговска 

репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата при 

конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община Варна за 
определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на достигнатата 
при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община Варна 
за определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 
точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи неустойка 
в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на достигната на 
конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник. 
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Резултати от гласуването: за - 9; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

16. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008094ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „КДП Георги 
Боев“ № 3, чрез публично оповестен конкурс. 
 

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. № 
РД22008094ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, район „Приморски“, ул. „КДП Георги 
Боев“ № 3, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2555.291 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.двеста 
деветдесет и едно) с площ 2 228 (две хиляди двеста двадесет и осем) кв.м, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 7345/15.02.2013 г., в размер 
на 1 156 310,00 (един милион сто петдесет и шест хиляди триста и десет) лв. без 
включен ДДС и 20% обезщетение за Община Варна от разгънатата застроена 
площ на бъдещото застрояване в гореописания поземлен имот.  

16.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, 
чл. 31, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД22008094ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да 
се извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижим имот - 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2555.291 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет 
и пет.двеста деветдесет и едно) с площ 2 228 (две хиляди двеста двадесет и 
осем) кв. м, находящ се град Варна, район „Приморски", ул. „КДП Георги Боев“ 
№ 3, при начална конкурсна цена 20% в полза на Община Варна от РЗП на 
бъдещото застрояване в описания поземлен имот с пазарен еквивалент в размер 
на 1 156 310,00 (един милион сто петдесет и шест хиляди триста и десет) лв. без 
включен ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен еквивалент в 
размер на 57 815,50 (петдесет и седем хиляди осемстотин и петнадесет лева и 
петдесет стотинки) лв., без включен ДДС. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
7345/15.02.2013 г. 
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Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 
1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната 

агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален регистър на 

строителя по Закона за Камарата на строителите;   
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение 
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 конкурсните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по смисъла 

на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични задължения 

към работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 
2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при съответния 

районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу лицата, 
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управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите лица, 
както и за самите еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името на 
кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 115 631,00 (сто и 
петнадесет хиляди шестстотин тридесет и един) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично оповестения 

конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна документация. 
* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са издадени 

в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до датата за 
подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 

застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.2555.291 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.двеста деветдесет и едно)  – 
през един кръгъл процент, но не по-малко от 20% – теглови коефициент – 70 
точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – 
теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
110135.2555.291 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и пет.двеста деветдесет и едно), не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) 
месеца, считано от датата на подписване на договора – теглови коефициент – 10 
точки.  
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Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за община 

Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 

строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 

точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.2555.291 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.двеста деветдесет и едно) следва да 
бъде заплатен с изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в поземления 
имот, които отговарят на следните задължителни изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на ремонти и 
довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 10135.2555.291 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.двеста 
деветдесет и едно), която се превежда в приход на бюджета на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от спечелилия 
публично оповестения конкурс участник задължения; 
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5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на Акт за общинска собственост № 
7345/15.02.2013 г., след изтичане на срока, предложен от кандидата или в 
случай на невъвеждане в експлоатация на обекта, стават общинска собственост, 
а договорът се счита за прекратен по вина на спечелилия публично оповестения 
конкурс участник.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява от 
представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ при община Варна. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

17. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008091ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Студентска“, 
ПИ 10135.2555.2626, чрез публично оповестен конкурс. 
 

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. № 
РД22008091ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, район „Приморски“, ул. „Студентска“, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2555.2626 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.две хиляди шестстотин 
двадесет и шест) с площ 1 125 (хиляда сто двадесет и пет) кв. м, предмет на Акт 
за частна общинска собственост № 8140/10.02.2015 г., в размер на 1 156 310,00 
(един милион сто петдесет и шест хиляди триста и десет) лв. без включен ДДС 
и 20% обезщетение за Община Варна от разгънатата застроена площ на 
бъдещото застрояване в гореописания поземлен имот.  

 17.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
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придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД22008091ВН/14.04.2022 г., 
Общински съвет – Варна реши да се извърши продажба, чрез публично 
оповестен конкурс, на недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2555.2626 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.две хиляди шестстотин 
двадесет и шест)  с площ 2 125 (хиляда сто двадесет и пет) кв.м, находящ се 
град Варна, район „Приморски“, ул. „Студентска“, при начална конкурсна цена 
20% в полза на Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в описания 
поземлен имот с пазарен еквивалент в размер на 423 600,00 (четиристотин 
двадесет и три хиляди и шестстотин) лв. без включен ДДС. 

Наддаването се извършва през един кръгъл процент с пазарен еквивалент в 
размер на 21 180,00 (двадесет и една хиляди сто и осемдесет) лв., без включен 
ДДС. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
8140/10.02.2015 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 
1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната 

агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон в сферата на 

строителството не по-малко от 5 (пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани; 
1.6. представят удостоверение от Централния професионален регистър на 

строителя по Закона за Камарата на строителите.   
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение 
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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. 
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2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с конкурсните 
условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по смисъла 

на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични задължения 

към работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 
2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при съответния 

районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите лица, 
както и за самите еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. заверени от участника копия от договори за изпълнение на 
строителна дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името на 
кандидата; 

2.14. заверено за вярност копие от кандидата на удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите;   

2.15. платежен документ за внесен депозит в размер на 42 360,00 
(четиридесет и две хиляди триста и шестдесет) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.16. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.17. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.18. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично оповестения 

конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна документация. 
* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са издадени 

в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до датата за 
подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото 

застрояване в поземлен имот с идентификатор 10135.2555.2626 (десет хиляди 
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сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.две хиляди шестотин 
двадесет и шест)  – през един кръгъл процент, но не по-малко от 20% – теглови 
коефициент – 70 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 
строителството на територията на община Варна (договори, референции и 
отзиви за добро изпълнение на обекти и ангажименти в сферата на 
строителството – до 20 точки; добро изпълнение на обекти и ангажименти в 
сферата на строителството, без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – 
теглови коефициент – до 20 точки; 

К3 – срок в месеци за изпълнение на строителството и въвеждане в 
експлоатация на сградата, изградена в поземлен имот с идентификатор 
10135.2555.2626 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и пет.две хиляди шестотин двадесет и шест), не по-дълъг от 36 
(тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписване на договора – 
теглови коефициент – 10 точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 70  
Ц участника – предложен от кандидата процент обезщетение за община 

Варна; 
Ц макс – най-високия предложен процент обезщетение за Община Варна. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата 

на строителството на територията на община Варна; 
ОП макс – опит на кандидата и добра търговска репутация в сферата на 

строителството на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 10 
СИ мин. – минимален офериран срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата; 
СИ участник – предложен от участника срок в месеци за изпълнение на 

строителството и въвеждане в експлоатация на сградата. 
На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 

точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
4. Достигнатият при провеждане на публично оповестения конкурс 

процент обезщетение за Община Варна от РЗП на бъдещото застрояване в 
поземлени имот с идентификатор 10135.2555.2626 следва да бъде заплатен с 
изградени обекти – жилища, в сградата, изградена в поземления имот, които 
отговарят на следните задължителни изисквания:  

4.1. годни са за обитаване, без необходимост от извършване на ремонти и 
довършителни строително монтажни работи;  

4.2. са със застроена площ не по-малка от 50 (петдесет) кв. м и не по-
голяма от 100 (сто) кв. м. 
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5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на 
достигната на конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за 
изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на сградата, 
предвидена за изграждане в поземлен имот с идентификатор 10135.2555.2626 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.две 
хиляди шестстотин двадесет и шест), която се превежда в приход на бюджета 
на Община Варна; 

5.2. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

5.3. депозита, внесен от спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, се задържа с цел гарантиране изпълнението на поетите от спечелилия 
публично оповестения конкурс участник задължения; 

5.4. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имота – частна 
общинска собственост, предмет на Акт за общинска собственост № 
8140/10.02.2015 г., след изтичане на срока, предложен от кандидата или в 
случай на невъвеждане в експлоатация на обекта, стават общинска собственост, 
а договорът се счита за прекратен по вина на спечелилия публично оповестения 
конкурс участник.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник, като контрола от страна на община Варна по 
извършването на огледите и приемането на предложените обекти – жилища, от 
спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се осъществява от 
представители на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ при община Варна. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 1; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

18. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008092ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски‟, ул. „Подвис‟, ПИ 
10135.2554.534 и ПИ 10135.2554.507, чрез публично оповестен конкурс. 
 

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, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008092ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна 
общинска собственост, находящи се в град Варна, район „Приморски‟, както 
следва:  

- ул. „Подвис‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2554.534 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет 
и четири.петстотин тридесет и четири) с площ 935 (деветстотин тридесет и пет) 
кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 10779/11.04.2022 г.  

- ул. „Подвис‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2554.507 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет 
и четири.петстотин и седем) с площ 319 (триста и деветнадесет) кв.м, предмет 
на Акт за частна общинска собственост  № 10780/11.04.2022 г., в размер на 630 
000,00 (шестстотин и тридесет хиляди) лв. без включен ДДС.  

18.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, 
чл. 31, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД22008092ВН/14.04.2022 г., Общински съвет – Варна реши да 
се извърши продажба, чрез публично оповестен конкурс, на недвижими имоти - 
частна общинска собственост, находящи се в град Варна, район „Приморски“:  

- ул. „Подвис‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2554.534 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет 
и четири.петстотин тридесет и четири) с площ 935 (деветстотин тридесет и пет)  
кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 10779/11.04.2022 г.  

- ул. „Подвис‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2554.507 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет 
и четири.петстотин и седем) с площ 319 (триста и деветнадесет) кв.м, предмет 
на Акт за частна общинска собственост  № 10780/11.04.2022 г., при начална 
конкурсна цена в размер на 630 000,00 (шестстотин и тридесет хиляди) лв. без 
включен ДДС. 

За имотите са съставени Акт за частна общинска собственост №1 
0779/11.04.2022 г. и Акт за частна общинска собственост № 10780/11.04.2022 г. 

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 
1.1. нямат задължения към Община Варна; 
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1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната 
агенция за приходите /НАП/; 

1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 
(пет) години; 

1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател; 

1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение 
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)  – оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 конкурсните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по смисъла 

на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични задължения 

към работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 
2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при съответния 

районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите лица, 
както и за самите еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 63 000,00 
(шестдесет и три хиляди) лв., платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна 
(оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
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BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично оповестения 

конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна документация. 
* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са издадени 

в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до датата за 
подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 10135.2554.534 

(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
четири.петстотин тридесет и четири) и поземлен имот с идентификатор 
10135.2554.507,  но не по-малко от 630 000,00 (шестстотин и тридесет хиляди) 
лв. без ДДС – теглови коефициент – 75 точки;  

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията на 
община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – до 20 
точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови коефициент – 
до 20 точки; 

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след влизане в 
сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на спечелил 
публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 (тридесет) дни, 
считано от датата на влизане в сила на заповедта) – теглови коефициент – 5 
точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра търговска 

репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата при 

конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община Варна за 
определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на достигнатата 
при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община Варна 
за определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 
точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 
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4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи неустойка 
в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на достигната на 
конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

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

 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

19. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008090ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 
10135.5501.249, чрез публично оповестен конкурс. 
 

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. № 
РД22008090ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, ЮПЗ, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5501.249 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и едно.двеста четиридесет и девет) с 
площ 33 336 (тридесет и три хиляди триста тридесет и шест) кв. м, предмет на 
Акт за частна общинска собственост № 7106/12.10.2012 г., в размер на 2 628 
900,00 (два милиона шестстотин двадесет и осем и деветстотин) лв. без 
включен ДДС.  

 19.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД22008090ВН/14.04.2022 г., 
Общински съвет – Варна реши да се извърши продажба, чрез публично 
оповестен конкурс, на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ 
се в град Варна, район „Аспарухово“, ЮПЗ, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5501.249 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
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петстотин и едно.двеста четиридесет и девет) с площ 33 336 (тридесет и три 
хиляди триста тридесет и шест) кв. м, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 7106/12.10.2012 г., при начална конкурсна цена в размер на 2 
628 900,00 (два милиона шестстотин двадесет и осем хиляди и деветстотин) лв. 
без включен ДДС.  

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 
1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната 

агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 

(пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение 
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) – оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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 конкурсните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по смисъла 

на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични задължения 

към работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 
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2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при съответния 
районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите лица, 
както и за самите еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 262 890,00 (двеста 
шестдесет и две хиляди осемстотин и деветдесет) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично оповестения 

конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна документация. 
* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са издадени 

в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до датата за 
подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 10135.5501.249 

(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и едно.двеста 
четиридесет и девет),  но не по-малко от при начална конкурсна цена 2 628 
900,00 (два милиона шестстотин двадесет и осем хиляди и деветстотин) лв. без 
ДДС – теглови коефициент – 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията на 
община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – до 20 
точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови коефициент – 
до 20 точки; 

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след влизане в 
сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на спечелил 
публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 (тридесет) дни, 
считано от датата на влизане в сила на заповедта) – теглови коефициент – 5 
точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
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ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 
територията на община Варна; 

ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра търговска 
репутация на територията на община Варна. 

К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата при 

конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община Варна за 
определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на достигнатата 
при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община Варна 
за определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 
точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи неустойка 
в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на достигната на 
конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

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

 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

20. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22008096ВН/14.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 
10135.5501.254, чрез публично оповестен конкурс.  
 

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. № 
РД22008096ВН/14.04.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, ЮПЗ, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5501.254 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и едно.двеста петдесет и четири) с 
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площ 33 998 (тридесет и три хиляди деветстотин деветдесет и осем) кв. м, 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 8504/02.06.2015 г ., в размер 
на 2 688 200,00 (два милиона шестстотин осемдесет и осем хиляди и двеста) лв. 
без включен ДДС.  

 20.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31, чл. 97 и следващи от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД22008096ВН/14.04.2022 г., 
Общински съвет – Варна реши да се извърши продажба, чрез публично 
оповестен конкурс, на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ 
се в град Варна, район „Аспарухово“, ЮПЗ, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5501.254 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и едно.двеста петдесет и четири) с площ 33 998 (тридесет и три 
хиляди деветстотин деветдесет и осем) кв. м, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 8504/02.06.2015 г ., при начална конкурсна цена в 
размер на 2 688 200,00 (два милиона шестстотин осемдесет и осем хиляди и 
двеста) лв. без включен ДДС.  

Сделката се облага с ДДС.  
Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
 
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в конкурса имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 
1.1. нямат задължения към Община Варна; 
1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната 

агенция за приходите /НАП/; 
1.3. извършват дейност по смисъла на Търговския закон не по-малко от 5 

(пет) години; 
1.4. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.5. управляващите и представляващите кандидатите не са осъждани. 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 

документи: 
2.1. заявление по образец за участие в публично оповестения конкурс; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията) или съдебно удостоверение 
за актуално правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска 
цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) – оригинал; 

2.3. за юридическите лица и едноличните 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. 
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2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с конкурсните 
условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обектите; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в конкурса; 
2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

община Варна от дирекция „Местни данъци“ – оригинал; 
2.8. удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на НАП – оригинал; 
2.9. декларация от заявителя, че кандидатът извършва дейност по смисъла 

на Търговския закон не по-малко от 5 (пет) години; 
2.10. декларация от заявителя за липса на просрочени парични задължения 

към работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 
2.11. служебна бележка от Съдебно изпълнителна служба при съответния 

районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите лица, 
както и за самите еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

2.12. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 268 820,00 (двеста 
шестдесет и осем хиляди осемстотин и двадесет) лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.14. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 600,00 (шестстотин) лв. с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.15. разработки по всяко от условията на конкурса, ако са необходими 
такива; 

2.16. писмена оферта по образец, запечатана в отделен плик. 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публично оповестения 

конкурс, след представяне на документ за закупена конкурсна документация. 
* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са издадени 

в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до датата за 
подаване на конкурсните документи.  

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – предложена цена за поземлен имот с идентификатор 10135.5501.254 

(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и едно.двеста петдесет и 
четири),  но не по-малко от при начална конкурсна цена 2 688 200,00 (два 
милиона шестстотин осемдесет и осем хиляди и двеста) лв. без ДДС – теглови 
коефициент – 75 точки; 

К2 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията на 
община Варна (договори, референции и отзиви за добро изпълнение – до 20 
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точки; без референции и отзиви – не повече от 5 точки) – теглови коефициент – 
до 20 точки; 

К3 – срок за заплащане на достигнатата при конкурса цена, след влизане в 
сила  на Заповедта на Кмета на община Варна за определяне на спечелил 
публично оповестения конкурс участник (не по-дълъг от 30 (тридесет) дни, 
считано от датата на влизане в сила на заповедта) – теглови коефициент – 5 
точки.  

Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 + К3  
където: 
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 75  
Ц участника – предложена от кандидата цена; 
Ц макс – най-високата предложена цена. 
К2 = (ОП участник / ОП макс) х 20 
ОП участник – опит на кандидата и добра търговска репутация на 

територията на община Варна; 
ОП макс – максимално остойностен опит на кандидата и добра търговска 

репутация на територията на община Варна. 
К3 = (СИ мин / СИ участник) х 5 
СИ мин. – минимален офериран срок за заплащане на достигнатата при 

конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община Варна за 
определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник; 

СИ участник – предложен от участника срок за заплащане на достигнатата 
при конкурса цена, след влизане в сила на Заповедта на Кмета на община Варна 
за определяне на спечелил публично оповестения конкурс участник. 

На първо място ще бъде класиран кандидатът, получил най-висок брой 
точки, изразяващ се в комплексна оценка – К. 

4. Спечелилият публично оповестения конкурс участник дължи неустойка 
в размер на 1% на ден, но не повече от 20% от размера на достигната на 
конкурса цена, без включен ДДС, при неспазване на срока за заплащане; 

5. Собствеността върху имотите – частна общинска собственост, се 
прехвърля след вписване на договора в Служба по вписванията – Варна към 
Агенцията по вписванията; 

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

 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 1; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
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ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА 
 

21. Разглеждане на писмо от д-р Божанка Георгиева  – Изпълнителен 
директор на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД - Варна с рег. № 
ОС22000288ВН/07.04.2022 г., относно одобряване на застраховател на 
имуществото на дружеството.  
 

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. 17Г, ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и писмо от д-р Божанка Георгиева – изпълнителен 
директор на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД-Варна с рег. № 
ОС22000288ВН/04.04.2022 г., Общински съвет – Варна одобрява избрания от 
дружеството застраховател - Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ 
АД, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка на сградата и 
имуществото на дружеството. 

 
Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се – 6 
 
Юлияна Боева поясни, че на предстоящото заседание на Общински 

съвет – Варна, ще бъде поканен представител на „Ученическо и столово 
хранене“ ЕАД-Варна, който да отговори на евентуално поставени въпроси. 
 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА 
 

22. Разни. 
- обсъждане на корекции в „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.”. 
 

Във връзка с влезли в сила изменения в Кадастралната карта, Петко 
Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при Община Варна докладва необходимостта от 
корекции в „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2022 г.”, а именно: 

 
 
VII. Недвижими имоти – частна общинска собственост, за които в 

Община Варна ще се проведе процедура за продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС 
и НРПУРОИ – публичен търг или публично оповестен конкурс:  

№ Данни за имота Площ – кв.м. АОС 

 
26. гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ 

ПИ 10135.1501.1378 
3 050 № 10781/2022 г. 

27. гр. Варна, ж.к. „Възраждане“ ІІ-ри м.р. 6 645 № 5225/2008 г. 
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ПИ 10135.3511.560 
51. гр. Варна, жк. „Младост“, ул. „Борис 

Игнатов“, УПИ IІ – общ, идентичен с ПИ 
10135.3516.205 

1 079 № 10742/2022 г. 

65. гр. Варна, ул. „Подвис“ 
ПИ 10135.2554.507 

319 №10780/2022 г. 

66. гр. Варна, ул. „Подвис“ 
ПИ 10135.2554.534 

935 №10779/2022 г. 

84. гр. Варна, ул. „Струга“, УПИ I общ, 
идентичен с ПИ 10135.3513.2057 

1 103 № 10782/2022 г. 

85. гр. Варна, ул. „Струга“, УПИ V общ, 
идентичен с ПИ10135.3513.2056 

1 279 10783/2022 г. 

86. гр. Варна, бул. „Сливница“ №201  
ПИ 10135.3513.1780 

2771 10747/2022 г. 

 
 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2022 г.” с направените корекции е приложена към 
настоящия протокол. 

 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  
 
 
 
 
 

Край на заседанието: 15:30 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
/Юлияна БОЕВА/                                                         /Нели ЕВЛОГИЕВА/ 


