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ПРОТОКОЛ 
 

 № 23 
 

Днес 13.05.2022 г. от 10.05 ч. в зала „Пленарна“ се проведе заседание 
на ПК „Собственост и стопанство“. 

 
 
На заседанието присъстваха: 
 
Юлияна Боева – председател на комисията 
Ахмед Ахмед  
Иван Иванов  
Красен Иванов  
Людмила Колева – Маринова  
Марица Гърдева  
Мария Ангелова – Дойчева  
Милена Димова  
Николай Костадинов  
Николай Малев 
Николай Почеканов  
Рюян Ризов  
Светлан Златев  
Станислав Иванов  
Стоян Петков  
Тодор Балабанов  
Христо Атанасов 
 
Отсъства: Велин Стоянов и Стефан Станев. 

 
Присъстваха още: Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“, Евгени Орманлиев – 
Началник отдел „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“ и адв. Росица Николова – адвокат 
довереник към Общински съвет – Варна.  
 

Заседанието откри председателят на комисията Юлияна Боева, при 
следния 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Разглеждане на решение № 866-2/25/20.04.2022 г. и решения от № 869-2 
до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-22-
7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, относно: 
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1.1. приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост през 2022 г.”. 

1.2. 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. 

1.3. 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. 

1.4. 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. 

1.5. 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. 

1.6. 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. 

1.7. 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. 

1.8. 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. 

1.9. 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. 

1.10. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 201, чрез публично оповестен 
конкурс. 

1.11. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2056, чрез публично оповестен 
конкурс. 

1.12. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2057, чрез публично оповестен 
конкурс. 

1.13. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3516.205, чрез публично оповестен 
конкурс. 

1.14. 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. 

1.15. 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. 
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1.16. 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. 

1.17. 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. 

1.18. 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. 

1.19. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.249, чрез публично 
оповестен конкурс. 

1.20. вземане на решение за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 10135.5501.254, чрез публично 
оповестен конкурс. 

2. Разглеждане на писмо от Анелия Клисарова – Председател на ПК 
„Здравеопазване“ с рег. № Д19001923ВН-022ВН/28.03.2022 г., относно 
вземане на решение за увеличаване на капитала и промяна в устава на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ 
ЕООД.  

3. Разглеждане на писмо от проф. д-р Христина Групчева – Управител на 
„СБОБАЛ-Варна“ ЕООД с рег. №  РД22004249ВН-001ВН/01.03.2022 г., писмо 
от Ани Николова – Директор на дирекция „ЕНОП“ с рег. №  РД22004249ВН-
004ВН/23.03.2022 г., писма от Петко Бойновски – Директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. №  РД22004249ВН-005ВН/31.03.2022 г. и рег. №  
РД22004249ВН-006ВН/26.04.2022 г., писмо от проф. д-р Валентин Игнатов, 
д.м. – ректор на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна с рег. № 
РД22007671ВН/11.04.2022 г. и писмо от Стоян Ненчев - Директор на дирекция 
„ПНО“ с рег. № РД22007671ВН-002ВН/14.04.2022 г., относно прехвърляне на 
дяловете от капитала на „Специализирана болница по Очни болести за 
активно лечение - Варна“ ЕООД безвъзмездно, чрез дарение на Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна.  

4. Разни. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложения 
дневен ред. 

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

предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 

1.1. Разглеждане на решение № 866-2(25)/20.04.2022 г. и решения от № 
869-2 до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-
22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
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център Варна, относно приемане на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.”. 

 
Петко Бойновски запозна присъстващите на заседанието с писменото 

становище на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ при Община Варна, входирано в ПК „Собственост и 
стопанство“, относно Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния 
управител на област с административен център Варна, приложено към 
настоящия протокол. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с оспорване със Заповед № РД-22-7706-
52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 866-
2/25/20.04.2022 г., относно „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти - общинска собственост през 2022 г.“, съгласно приложение към 
настоящото решение. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение.  

 
Резултати от гласуването: за - 14; против - 2; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 

Председателят на комисията предложи в т. 1. от дневния ред от подточка 
1.2. до подточка 1.20. включително, да бъдат гласувани анблок, като подложи 
на гласуване процедурното предложение. 

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

предложението се приема. 
 

 1.2. Разглеждане на решение № 866-2/25/20.04.2022 г. и решения от № 
869-2 до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-
22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, 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. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с оспорване със Заповед № РД-22-7706-
52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 869-
2/25/20.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на недвижим 
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имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост‟, ул. „Девня“, ПИ 
10135.3514.429, чрез публично оповестен конкурс. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение.  

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

предложението се приема. 
 
 1.3. Разглеждане на решение № 866-2/25/20.04.2022 г. и решения от № 
869-2 до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-
22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, 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. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с оспорване със Заповед № РД-22-7706-
52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 870-
2/25/20.04.2022 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 подложи на гласуване предложението за 

решение.  
 

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

1.4. Разглеждане на решение № 866-2/25/20.04.2022 г. и решения от № 
869-2 до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-
22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, 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:  
На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с оспорване със Заповед № РД-22-7706-
52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 871-
2/25/20.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на недвижим 
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имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово‟, СО „Зеленика“, ПИ 
10135.5545.3665, чрез публично оповестен конкурс. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение.  

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

предложението се приема. 
 

 1.5. Разглеждане на решение № 866-2/25/20.04.2022 г. и решения от № 
869-2 до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-
22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, 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. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с оспорване със Заповед № РД-22-7706-
52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 872-
2/25/20.04.2022 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 подложи на гласуване предложението за 

решение.  
 

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

1.6. Разглеждане на решение № 866-2/25/20.04.2022 г. и решения от № 
869-2 до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-
22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, 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. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с оспорване със Заповед № РД-22-7706-
52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 873-
2/25/20.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на недвижим 
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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 подложи на гласуване предложението за 

решение.  
 

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

1.7. Разглеждане на решение № 866-2/25/20.04.2022 г. и решения от № 
869-2 до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-
22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, 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. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с оспорване със Заповед № РД-22-7706-
52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 874-
2/25/20.04.2022 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 подложи на гласуване предложението за 

решение.  
 

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

1.8. Разглеждане на решение № 866-2/25/20.04.2022 г. и решения от № 
869-2 до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-
22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, 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:  
На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с оспорване със Заповед № РД-22-7706-
52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 875-
2/25/20.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на недвижим 
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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 подложи на гласуване предложението за 

решение.  
 

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

1.9. Разглеждане на решение № 866-2/25/20.04.2022 г. и решения от № 
869-2 до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-
22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, 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. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с оспорване със Заповед № РД-22-7706-
52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 876-
2/25/20.04.2022 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 подложи на гласуване предложението за 

решение.  
 

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

1.10. Разглеждане на решение № 866-2/25/20.04.2022 г. и решения от № 
869-2 до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-
22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, 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. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с оспорване със Заповед № РД-22-7706-
52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 877-
2/25/20.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на недвижим 
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имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, бул. „Сливница“ № 201, 
чрез публично оповестен конкурс. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение.  
 

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

1.11. Разглеждане на решение № 866-2/25/20.04.2022 г. и решения от № 
869-2 до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-
22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, 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. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с оспорване със Заповед № РД-22-7706-
52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 878-
2/25/20.04.2022 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 подложи на гласуване предложението за 

решение.  
 

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

1.12. Разглеждане на решение № 866-2/25/20.04.2022 г. и решения от № 
869-2 до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-
22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, 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. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с оспорване със Заповед № РД-22-7706-
52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 879-
2/25/20.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на недвижим 
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имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ПИ 10135.3513.2057, чрез 
публично оповестен конкурс. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение.  
 

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

1.13. Разглеждане на решение № 866-2/25/20.04.2022 г. и решения от № 
869-2 до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-
22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, 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. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с оспорване със Заповед № РД-22-7706-
52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 880-
2/25/20.04.2022 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 подложи на гласуване предложението за 

решение.  
 

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

1.14. Разглеждане на решение № 866-2/25/20.04.2022 г. и решения от № 
869-2 до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-
22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, 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. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с оспорване със Заповед № РД-22-7706-
52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 881-
2/25/20.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на недвижими 
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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 подложи на гласуване предложението за 

решение.  
 

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

1.15. Разглеждане на решение № 866-2/25/20.04.2022 г. и решения от № 
869-2 до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-
22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, 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. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с оспорване със Заповед № РД-22-7706-
52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 882-
2/25/20.04.2022 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 подложи на гласуване предложението за 

решение.  
 

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

1.16. Разглеждане на решение № 866-2/25/20.04.2022 г. и решения от № 
869-2 до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-
22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, 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:  
На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с оспорване със Заповед № РД-22-7706-
52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 883-
2/25/20.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на недвижим 
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имот, находящ се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик‟, ПЗ „Планова“, 
ПИ 10135.73.582, чрез публично оповестен конкурс. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение.  
 

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

1.17. Разглеждане на решение № 866-2/25/20.04.2022 г. и решения от № 
869-2 до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-
22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, 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. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с оспорване със Заповед № РД-22-7706-
52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 884-
2/25/20.04.2022 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 подложи на гласуване предложението за 

решение.  
 

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

1.18. Разглеждане на решение № 866-2/25/20.04.2022 г. и решения от № 
869-2 до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-
22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, 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:  
На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с оспорване със Заповед № РД-22-7706-
52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 885-
2/25/20.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на недвижим 
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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 подложи на гласуване предложението за 
решение.  

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

предложението се приема. 
 

1.19. Разглеждане на решение № 866-2/25/20.04.2022 г. и решения от № 
869-2 до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-
22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, 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. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с оспорване със Заповед № РД-22-7706-
52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 886-
2/25/20.04.2022 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 подложи на гласуване предложението за 
решение.  

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

предложението се приема. 
 

1.20. Разглеждане на решение № 866-2/25/20.04.2022 г. и решения от № 
869-2 до № 887-2/25/20.04.2022 г. включително, във връзка със Заповед № РД-
22-7706-52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен 
център Варна, 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. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с оспорване със Заповед № РД-22-7706-
52/04.05.2022 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна, Общински съвет – Варна приема повторно свое решение № 887-
2/25/20.04.2022 г., относно вземане на решение за продажба на недвижим 



14 
 

имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово‟, ЮПЗ, ПИ 
10135.5501.254, чрез публично оповестен конкурс. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение.  
 

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

 
Преди да бъдат подложени на гласуване анблок подточките от т. 1., 

Евгени Орманлиев запозна присъстващите на заседанието със становището 
на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при 
Община Варна, във връзка със Заповед № РД-22-7706-52/04.05.2022 г. на 
Областния управител на област с административен център Варна. 
 

ВТОРА ТОЧКА 
 

2. Разглеждане на писмо от Анелия Клисарова – Председател на ПК 
„Здравеопазване“ с рег. № Д19001923ВН-022ВН/28.03.2022 г., относно 
вземане на решение за увеличаване на капитала и промяна в устава на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ 
ЕООД.  
 

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

и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 148, ал. 1, т. 2 от 
Търговския закон, чл. 100, ал. 1, ал. 2, т. 4, ал. 4 и ал. 8 от Закона за лечебните 
заведения, чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества и във връзка с писмо от Анелия Клисарова – Председател на ПК 
„Здравеопазване“ с рег. № Д19001923ВН-022ВН/28.03.2022 г., Общински 
съвет – Варна увеличава капитала на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение“ ЕООД, ЕИК 000091879, с 448 300 /четиристотин 
четиридесет и осем хиляди и триста/ лева, представляващи стойността на 
целева субсидия за погасяване на просрочени задължения на лечебното 
заведение към 24.10.2019 г., отпусната с решение № 65-2/3/27.12.2019 г. на 
Общински съвет - Варна, чрез записване от едноличния собственик на 
капитала община Варна на нови 4483 /четири хиляди четиристотин осемдесет 
и три/ броя дяла с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки. В резултат 
на извършеното увеличение, капиталът на дружеството е в размер на 1 310 900 
/един милион триста и десет хиляди и деветстотин/ лева, разпределени на 13 
109 /тринадесет хиляди сто и девет/ дяла, всеки с номинална стойност от 100 
/сто/ лева.  

За изравняване размера на дяловете до кратни на 100 /сто/, каквато е 
номиналната стойност на дяловете, съгласно Устава на „Специализирана 
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болница по очни болести за активно лечение“ ЕООД, Община Варна внася 
допълнителна парична вноска в размер на 32, 36 /тридесет и два лева и 
тридесет и шест стотинки/ лева. 

Изменя чл. 5, изречение 1 от Устава на „Специализирана болница по 
очни болести за активно лечение“ ЕООД, както следва: 

„Чл. 5, изр.1: Капиталът на дружеството е в размер на 1 310 900 /един 
милион триста и десет хиляди и деветстотин/ лева, разпределени на 13 109 
/тринадесет хиляди сто и девет/ дяла, всеки с номинална стойност от по 100 
/сто/ лева“.  

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на „Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение“ ЕООД да предприеме всички 
необходими действия за вписване на горепосочените обстоятелства по 
отношение увеличаването на капитала по партидата на дружеството в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и да представи 
актуален устав на дружеството, съобразен с приетите промени към датата на 
вземане на решението. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение.  
 

Резултати от гласуването: за - 16; против - 0; въздържали се - 1, 
предложението се приема. 

ТРЕТА ТОЧКА 
 

3. Разглеждане на писмо от проф. д-р Христина Групчева – Управител на 
„СБОБАЛ-Варна“ ЕООД с рег. №  РД22004249ВН-001ВН/01.03.2022 г., писмо 
от Ани Николова – Директор на дирекция „ЕНОП“ с рег. №  РД22004249ВН-
004ВН/23.03.2022 г., писма от Петко Бойновски – Директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. №  РД22004249ВН-005ВН/31.03.2022 г. и рег. №  
РД22004249ВН-006ВН/26.04.2022 г., писмо от проф. д-р Валентин Игнатов, 
д.м. – ректор на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна с рег. № 
РД22007671ВН/11.04.2022 г. и писмо от Стоян Ненчев - Директор на дирекция 
„ПНО“ с рег. № РД22007671ВН-002ВН/14.04.2022 г., относно прехвърляне на 
дяловете от капитала на „Специализирана болница по Очни болести за 
активно лечение - Варна“ ЕООД безвъзмездно, чрез дарение на Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал.2 от Търговския закон, 
чл. 5, чл.8, ал.1, т.7 от  Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества и във връзка с писмо от проф. д-р Христина Групчева – Управител 
на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение“ ЕООД с 
рег. №  РД22004249ВН-001ВН/01.03.2022 г. и писмо от проф. д-р Валентин 
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Игнатов – ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - 
Варна с рег. № РД22007671ВН/11.04.2022 г., Общински съвет – Варна в 
качеството си на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала 
Община Варна в търговско дружество „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение“ ЕООД: 

1. Взема решение за прехвърляне чрез дарение на 13 109 /тринадесет 
хиляди сто и девет/ дяла, всеки с номинална стойност от 100 /сто/ лева от 
капитала на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение“ 
ЕООД, ЕИК 000091879, представляващи 100% от капитала на дружеството, на 
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, 
представляван от проф. д-р Валентин Игнатов - Ректор; 

2. Одобрява текст на Договор за дарение на дружествени дялове, 
съгласно приложение към настоящото решение; 

3. Упълномощава Кмета на Община Варна да подпише Договор за 
дарение на дружествени дялове, с нотариално удостоверяване на подписите на 
страните и съдържанието на договора, както и за извършване на всички 
правни и фактически действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на настоящото решение. 

4. Възлага на Управителя на „Специализирана болница по очни болести 
за активно лечение“ ЕООД да подаде заявление с изискуемите документи по 
Търговския закон и Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и 
достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел, за вписване в Търговския регистър при Агенцията по 
вписванията на промените по партидата на дружеството. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение.  
 

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

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 
председателя на комисията.  
 
 

Край на заседанието: 10:45 ч. 
 

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

 
/Юлияна БОЕВА/                                                         /Нели ЕВЛОГИЕВА/ 


