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ПРОТОКОЛ 
 

 № 24 

 

Днес 05.08.2022 г. от 10.10 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  

Марица Гърдева  

Мария Ангелова – Дойчева  

Милена Димова  

Николай Почеканов  

Рюян Ризов  

Светлан Златев  

Стефан Станев  

Христо Атанасов 

 

 Отсъства: Велин Стоянов, Людмила Колева – Маринова, Николай 

Костадинов, Николай Малев, Станислав Иванов, Стоян Петков и Тодор 

Балабанов  

 

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

Орманлиев – Началник отдел „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“, адв. Росица Николова – 

адвокат довереник към Общински съвет – Варна и Мирослав Марков – 

представител на ФК „Възраждане“.  

 

Заседанието откри председателят на комисията Юлияна Боева, при 

следния 
 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на писмо от Пейчо Пейчев – Зам. кмет на Община Варна с 

рег. № ЗК22001416ВН/16.06.2022 г., относно утвърждаване на списък с имоти 

– частна общинска собственост, подлежащи на задължително застраховане. 

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

РД22012768ВН/13.06.2022 г., относно учредяване на право на строеж на 

„Електроразпределение Север“ АД, за изграждане на нов трафопост, тип 

БКТП върху поземлен имот с идентификатор 10135.4024.70, находящ се в гр. 

Варна, м. “Боклук тарла“. 
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3. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег.  № 

РД22011662ВН-007ВН/29.07.2022 г., относно учредяване на право на строеж 

на „Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД 

върху поземлен имот  с идентификатор 10135.51.150, находящ се в гр. Варна, 

ул. „Сава“ № 2, за изграждане на асансьорна уредба. 

4. Разглеждане на писма от д-р Иван Иванов – управител на „ДКЦ 1 „Света 

Клементина“ – Варна“ ЕООД с рег. № Д22000274ВН-002ВН/23.03.2022 г. и 

рег. № Д22000274ВН-004ВН/12.05.2022 г. и писмо от Петко Бойновски – 

директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № Д22000274ВН-003ВН/21.04.2022 г., 

относно даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се 

в „ДКЦ 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД, в полза на „Център за 

социална рехабилитация и интеграция“. 

5. Одобряване на типови договори за възлагане на управлението на 

общинските търговски дружества. 

6. Разни.  

 

Генади Атанасов предложи в т. „Разни“ да се включи за разглеждане 

заявление от Георги Георгиев – Председател на УС на ФК „Тополи 2010“, с. 

Тополи с рег. № ОС22000584ВН/13.07.2022 г., относно преподписване на 

договор за ползване на футболен стадион. 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението. 

 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 

Председателят на комисията предложи от предварително 

публикувания дневен ред да отпадне т. 5, а именно „Одобряване на типови 

договори за възлагане на управлението на общинските търговски 

дружества“, поради липса на материали, като го подложи на гласуване.  

 

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

предложението се приема. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване дневния ред, ведно 

с направените допълнения и изменения. 

 

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

предложението се приема. 

 

Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на писмо от Пейчо Пейчев – Зам. кмет на Община Варна с 

рег. № ЗК22001416ВН/16.06.2022 г., относно утвърждаване на списък с имоти 

– частна общинска собственост, подлежащи на задължително застраховане. 
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2. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег.  № 

РД22012768ВН/13.06.2022 г., относно учредяване на право на строеж на 

„Електроразпределение Север“ АД, за изграждане на нов трафопост, тип 

БКТП върху поземлен имот с идентификатор 10135.4024.70, находящ се в гр. 

Варна, м. “Боклук тарла“. 

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

РД22011662ВН-007ВН/29.07.2022 г., относно учредяване на право на строеж 

на „Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД 

върху поземлен имот  с идентификатор 10135.51.150, находящ се в гр. Варна, 

ул. „Сава“ № 2, за изграждане на асансьорна уредба. 

4. Разглеждане на писма от д-р Иван Иванов – управител на „ДКЦ 1 „Света 

Клементина“ – Варна“ ЕООД с рег. № Д22000274ВН-002ВН/23.03.2022 г. и 

рег. № Д22000274ВН-004ВН/12.05.2022 г. и писмо от Петко Бойновски – 

директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № Д22000274ВН-003ВН/21.04.2022 г., 

относно даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се 

в „ДКЦ 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД, в полза на „Център за 

социална рехабилитация и интеграция“. 

5. Разни.  

5.1. Разглеждане на заявление от Георги Георгиев – Председател на УС на 

ФК „Тополи 2010“, с. Тополи с рег. № ОС22000584ВН/13.07.2022 г., относно 

преподписване на договор за ползване на футболен стадион. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

1. Разглеждане на писмо от Пейчо Пейчев – Зам. кмет на Община Варна 

с рег. № ЗК22001416ВН/16.06.2022 г., относно утвърждаване на списък с 

имоти – частна общинска собственост, подлежащи на задължително 

застраховане. 

 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 2 и ал. 4 от Закона  за 

общинската собственост и във връзка с писмо от Пейчо Пейчев – Заместник- 

кмет на Община Варна с рег. № ЗК22001416ВН/16.06.2022 г., Общински съвет 

- Варна утвърждава списък с имоти – частна общинска собственост, които 

определя за задължително застраховане, съгласно приложение към 

настоящото решение. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

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

предложението се приема. 

 

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

РД22012768ВН/13.06.2022 г., относно учредяване на право на строеж на 

„Електроразпределение Север“ АД, за изграждане на нов трафопост, тип 

БКТП върху поземлен имот с идентификатор 10135.4024.70, находящ се в гр. 

Варна, м. “Боклук тарла“. 

  

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. 

№ РД22012768ВН/13.06.2022 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарните 

оценки, изготвени от независим оценител, с които са определени следните 

пазарни стойности на вещни права върху поземлен имот с идентификатор 

10135.4024.70 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди двадесет и 

четири.седемдесет): 

- правото на строеж за изграждане на трафопост тип БКТП, със застроена 

площ 15,38 (петнадесет цяло тридесет и осем стотни) кв. м, в размер на 760  

(седемстотин и шестдесет)  лева, без включен  ДДС; 

- прилежащата сервитутна зона за обслужване на БКТП с площ от 17,68 

(седемнадесет цяло шестдесет и осем стотни) кв. м в размер на 1 432 (хиляда 

четиристотин тридесет и два) лева, без включен  ДДС, като общата пазарна 

оценка възлиза на 2 192 (две хиляди сто деветдесет и два) лева, без включен 

ДДС. 

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

местната администрация,  чл. 37, ал. 4, т. 4  от Закона  за общинската 

собственост, във връзка с чл. 62, ал. 2 и чл. 64, ал. 8 от Закона за енергетиката, 

чл. 38, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 г. и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег.  № РД22012768ВН/13.06.2022 

г., Общински съвет  -  Варна взема решение за учредяване право на строеж на 

„Електроразпределение Север“ АД, ЕИК 104518621, за изграждане на нов 

трафопост тип БКТП със застроена площ 15,38 (петнадесет цяло тридесет и 

осем стотни) кв. м и прилежащата сервитутна зона за обслужване на БКТП с 

площ 17,68 (седемнадесет цяло шестдесет и осем стотни) кв. м върху поземлен 

имот с идентификатор 10135.4024.70 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 

хиляди двадесет и четири.седемдесет), по кадастрална карта на гр. Варна, 

целият с площ 100 (сто) кв. м - частна общинска собственост, предмет на Акт 

за общинска собственост № 10114/08.05.2019 г., при граници на имота: 

поземлени имоти с идентификатори 10135.4024.71,  10135.4024.69, идентичен 

с УПИ IV - ,,за ел. подстанция и трафопост“, обособен съгласно ПУП-ПРЗ на 

„Зона за обществено обслужване“, район „Владислав Варненчик“, м. „Боклук 

тарла“, гр. Варна, по одобрената по-горе пазарна цена. 

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна сключването 

на договор за учредяване на право на строеж върху гореописания имот, както 
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и осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението.  

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение.  

 

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

предложението се приема. 
 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

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

РД22011662ВН-007ВН/29.07.2022 г., относно учредяване на право на строеж 

на „Диагностично-консултативен център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД 

върху поземлен имот  с идентификатор 10135.51.150, находящ се в гр. Варна, 

ул. „Сава“ № 2, за изграждане на асансьорна уредба. 

 

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. 37, ал. 4, чл.41, ал.2 от Закона  за общинската 

собственост, във връзка с чл. 38 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № РД22011662ВН-007ВН/29.07.2022 г., 

Общински съвет - Варна учредява на „Диагностичен-консултативен център V 

Варна Света Екатерина“ ЕООД, възмездно безсрочно право на строеж за 

изграждане на пристройка-асансьор към основната сграда на лечебното 

заведение, с РЗП 47,96 (четиридесет и седем цяло и деветдесет и шест стотни) 

кв. м върху поземлен имот с идентификатор 10135.51.150 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.петдесет и едно.сто и петдесет), с площ 4 366 (четири хиляди 

триста шестдесет и шест) кв. м, при граници на имота: ПИ 10135.51.508; ПИ 

10135.51.514; ПИ 10135.51.149; ПИ 10135.51.509; и ПИ 10135.51.497, предмет 

на Акт за частна общинска собственост № 9311/29.11.2016 г., вписан по 

надлежния ред в Службата по вписвания, гр. Варна. 

Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка на правото на строеж, 

като цена за извършване на разпоредителната сделка в размер на 13 370,00 

(тринадесет хиляди триста и седемдесет) лв., без включен ДДС. 

Всички данъци и такси по сделката се дължат от суперфициара. 

Стойността определена, като цена на правото на строеж за извършване 

на разпоредителната сделка, ведно с всички данъци и такси по сделката, 

следва да се внесе и да бъде налична по сметката на Община Варна, преди 

подписване на договора за учредяване на правото на строеж, при спазване на 

разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Варна. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването 

на заповед и сключването на договор за правото на строеж върху 
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гореописания недвижим имот в полза на „Диагностичен-консултативен център 

V Варна Света Екатерина“ ЕООД. 

При неплащане на дължимите суми за реализирането на горепосочената 

процедура в срок от 1 (един) месец от издаването на заповедта на Кмета на 

Община Варна, преписката за учредяване на право на строеж се прекратява. 

 

Христо Атанасов предложи в проекта на решение текста „учредява на 

„Диагностичен-консултативен център V Варна Света Екатерина“ ЕООД, 

възмездно безсрочно право на строеж за изграждане на пристройка-асансьор 

към основната сграда на лечебното заведение“ думата „възмездно“ да бъде 

заменена с думата „безвъзмездно“.  

Бяха направени коментари, че има вероятност предложението да не 

събере необходимия брой гласове, тъй като при вземане на решение, касаещо 

учредяване безвъзмездно право на строеж е необходимо квалифицирано 

мнозинство. 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението. 

 

Резултати от гласуването: за - 3; против - 0; въздържали се - 6, 

предложението не се приема. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване изчетеното 

предложението за решение.  

 

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

предложението се приема. 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

4. Разглеждане на писма от д-р Иван Иванов – управител на „ДКЦ 1 „Света 

Клементина“ – Варна“ ЕООД с рег. № Д22000274ВН-002ВН/23.03.2022 г. и 

рег. № Д22000274ВН-004ВН/12.05.2022 г. и писмо от Петко Бойновски – 

директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № Д22000274ВН-003ВН/21.04.2022 г., 

относно даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се 

в „ДКЦ 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД, в полза на „Център за 

социална рехабилитация и интеграция“. 

 

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. 147, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, чл. 5, чл. 6, 

чл. 105, ал. 2 от Закона за лечебните заведения и чл. 17а от Наредбата за реда 

за упражняване правата на собственост върху частта на община Варна от 

капитала на търговските дружества и във връзка с предложение от д-р Иван 

Иванов - Управител на „Диагностично-консултативен център І „Света 

Клементина“ – Варна“ ЕООД, ЕИК 000090026 с рег. № Д22000274ВН-

002ВН/23.03.2022 г., Общински съвет – Варна дава съгласие на 

„Диагностично-консултативен център І „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД 
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да сключи договор за наем със Сдружение с нестопанска цел за извършване 

на дейност в обществена полза „Живот без алкохол“, ЕИК 176063098, за 

целите на разкрития „Център за рехабилитация и интеграция“, на следните 

помещения, включени в капитала на търговското дружество, находящи се в 

гр. Варна, бул. „Съборни“ № 40, ІІ корпус, ІІ етаж, представляващи: кабинет 1 

/едно/, с площ от 30,74 /тридесет цяло и седемдесет и четири стотни/  кв.м и 

помощни части 5,20 /пет цяло и двадесет стотни/ кв.м, кабинет 2 /две/ с площ 

от 16,74 /шестнадесет цяло и седемдесет и четири стотни/ кв.м. и помощни 

части 5,20 /пет цяло и двадесет стотни/ кв.м. и лекарски кабинет 206 А, с площ 

14,10 /четиринадесет цяло и десет стотни/ и  кв.м, ведно със 7,33 /седем цяло и 

тридесет и три стотни/ кв.м идеални части от общите части на сградата като: 

санитарен възел, чакалня и др. Договорът да се сключи за срок от 3 /три/ 

години, при месечна наемна цена, изчислена по реда на чл. 10 от Методика за 

определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или 

публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и 

вещи – общинска собственост, като помещенията се ползват за здравни, 

образователни и социални дейности от наемателя. 

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Диагностично-

консултативен център І „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД сключването на 

договор за наем, както и извършването на всички действия, необходими за 

правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение.  
 

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

предложението се приема. 
 

ПЕТА ТОЧКА 

 

5.1. Разглеждане на заявление от Георги Георгиев – Председател на УС на 

ФК „Тополи 2010“, с. Тополи с рег. № ОС22000584ВН/13.07.2022 г., относно 

преподписване на договор за ползване на футболен стадион. 

Точката се разгледа с цел запознаване и обсъждане на възможностите за 

решение на въпроса. 

 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  

 

Край на заседанието: 11:00 ч. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                    ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО“:                                                         

 

_______/П/__________                                               ________/П/_________ 

/Юлияна БОЕВА/                                                         /Нели ЕВЛОГИЕВА/ 


