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ПРОТОКОЛ 

 

№ 28 

 

Днес 03.11.2022 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  

Велин Стоянов  

Иван Иванов  

Красен Иванов  

Людмила Колева – Маринова  

Марица Гърдева  

Мария Ангелова – Дойчева  

Милена Димова   

Николай Малев 

Николай Почеканов  

Рюян Ризов 

Станислав Иванов  

Стефан Станев  

Тодор Балабанов  

Христо Атанасов 

 

Отсъстваха: Светлан Златев и Стоян Петков. 

 

 

Заседанието откри председателят на комисията Юлияна Боева.  

 

 

Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ предложи 

заседанието да протече при следният 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

1. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 

Варна с рег. № Д17001385ВН-020ВН/05.08.2022 г., относно учредяване 

безвъзмездно право на ползване върху части от имоти, находящи се в гр. 

Варна, в полза на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД. 

2. Разглеждане на предложение от д-р Румен Димов – управител на 

„Диагностично-консултативен център „Чайка““ ЕООД с рег. № 
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ОС22000724ВН/27.09.2022 г., относно продажба, предоставяне за временно и 

безвъзмездно ползване и бракуване на движими вещи, собственост на 

дружеството. 

3. Разглеждане на писмо от Недко Радев – изпълнителен директор на 

„Пазари“ ЕАД с рег. № ОС22000720ВН/26.09.2022 г., относно утвърждаване 

на Правилник за организацията и дейността на пазарните площадки, 

стопанисвани от „Пазари“ ЕАД. 

4. Разглеждане на докладна записка от проф. д-р Георги Кобаков – 

Управител на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД с рег. № 

ОС22000736ВН/11.10.2022 г., относно одобряване на застраховател на 

имуществото на „СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД. 

5. Разглеждане на искане от д-р Ивелина Василева - управител на 

„Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД с рег. № 

Д17001638ВН-002ВН/14.10.2022 г., относно даване на съгласие за сключване 

на договор за безвъзмездно право на ползване, върху помещения, собственост 

на „Диагностично консултативен център 3 - Варна“ ЕООД. 

6. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 

Варна с рег. № ОСИСД20005151ВН-014ВН/13.10.2022 г., относно даване на 

съгласие за предоставяне на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД за 

стопанисване, поддържане и техническа експлоатация инфраструктурен обект 

– публична общинска собственост: „Водоснабдяване на парцели местност 

„Горна трака – клонове № 10, № 12, № 13 и № 14“. 

7. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 

Варна с рег. № РД20002223ВН-001ВН/13.10.2022 г., относно даване на 

съгласие за провеждане на процедура за придобиване в собственост на 

Община Варна на недвижими имоти – частна държавна собственост, 

находящи се в гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 1 и 

ул. „Костур“ № 15-А. 

8. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 

Варна с рег. № № Д17001398ВН-007ВН/13.10.2022 г., относно даване на 

съгласие за сключване на Анекс към договор за безвъзмездно управление на 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, к.к. 

„Св. Св. Константин и Елена“, между Община Варна и Комплекс за социални 

услуги за възрастни хора „Гергана – ДСХ и ДПЛФУ“. 

9. Разни. 

 

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

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

1. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 

Варна с рег. № Д17001385ВН-020ВН/05.08.2022 г., относно учредяване 
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безвъзмездно право на ползване върху части от имоти, находящи се в гр. 

Варна, в полза на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 

общинската собственост и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. 

№ Д17001385ВН-020ВН/05.08.2022 г., Общински съвет – Варна приема 

следното изменение в Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост през 2022 г.: Допълва Раздел XIV „Недвижими 

имоти и вещи – частна общинска собственост, за които в Община Варна ще се 

проведе процедура по учредяване право на ползване по реда на чл. 39 от 

Закона за общинската собственост и разпоредбите на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, с части от 

имоти – публична общинска собственост, представляващи: кухня и столова, 

разположени в сутеренния етаж на сграда - блок „А“ от СУ „Любен 

Каравелов“, находящо се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Народни 

будители“ № 17А, предмет на Акт за общинска собственост № 

2294/04.03.2002 г. и кухня и столова, разположени в сграда с идентификатор 

10135.2562.244.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

шестдесет и две.двеста четиридесет и четири.едно) от МГ „Д-р Петър Берон“ и 

ОУ „Захари Стоянов“, находящи се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, предмет на Акт 

за общинска собственост № 6772/24.01.2012 г. 

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

местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, 

във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № Д17001385ВН-020ВН/05.08.2022 г., Общински съвет – 

Варна взема решение за учредяване на „Ученическо и столово хранене“ 

ЕАД, ЕИК 103552229, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. 

„Крали Марко“ № 3 на безвъзмездно ползване върху части от имоти – 

публична общинска собственост, представляващи: кухня и столова, 

разположени в сутеренния етаж на сграда - блок „А“ от СУ „Любен 

Каравелов“, находящо се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Народни 

будители“ № 17А, предмет на Акт за общинска собственост № 

2294/04.03.2002 г. и кухня и столова, разположени в сграда с идентификатор 

10135.2562.244.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

шестдесет и две.двеста четиридесет и четири.едно) от МГ „Д-р Петър Берон“ и 

ОУ „Захари Стоянов“, находящи се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, предмет на Акт 

за общинска собственост № 6772/24.01.2012 г. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на „Ученическо и столово 

хранене“ ЕАД за срок от 5 (пет) години. 
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Всички разходи свързани с ползването на имота се заплащат от 

ползвателя – ел. енергия, вода, данък (съгласно чл. 11, ал. 3 от ЗМДТ), такса 

битови отпадъци, застраховка и текуща поддръжка. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването 

на Заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 

гореописаните имоти, както 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 - 14; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема.  

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

2. Разглеждане на предложение от д-р Румен Димов – управител на 

„Диагностично-консултативен център „Чайка““ ЕООД с рег. № 

ОС22000724ВН/27.09.2022 г., относно продажба, предоставяне за временно и 

безвъзмездно ползване и бракуване на движими вещи, собственост на 

дружеството. 

 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 

 

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

и местната администрация, чл. 17, чл. 17а, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за 

упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от 

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

Димов – управител на „Диагностично-консултативен център „Чайка““ ЕООД с 

рег. № ОС22000724ВН/27.09.2022 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

да се сключи договор за продажба между „Диагностично-консултативен 

център „Чайка““ ЕООД и „Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД, 

ЕИК 000090065 на следното собствено на продавача МПС: лек автомобил 

Мазда 3, с рег. №  В6415 КА, рама № JMZBK14Z261255802, двигател № 

Z6322800, цвят: сив, за сумата от 2 000 (две хиляди) лева. 

Общински съвет – Варна упълномощава управителя на „Диагностично-

консултативен център „Чайка““ ЕООД да извърши всички действия, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението, както 

и да подпише договор за покупко-продажба в предвидената за това форма. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

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

предложението се приема. 

 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 17, чл. 17а, ал. 1, чл. 17б от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 

община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 

предложение от д-р Румен Димов – управител на „Диагностично-

консултативен център „Чайка““ ЕООД с рег. № ОС22000724ВН/27.09.2022 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие „Диагностично-консултативен център 

„Чайка““ ЕООД да проведе търг с явно наддаване за продажба на следната 

движима вещ: Товарен автомобил Форд Транзит, с рег. № В 1728 ВТ, рама № 

WF0TXXTTPT7M39649, двигател № RWPA7M39649, цвят: бял, при следните 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

1. начална тръжна цена – 3 250 (три хиляди двеста и петдесет) лева, без 

ДДС; 

2. депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, вносим 

в брой в касата на дружеството; 

3. стъпка за наддаване – 10% от началната тръжна цена; 

4. начин на плащане на цената – по банков път, съгласно клаузите на 

договора; 

5. търгът да се проведе в срок от един месец от датата на решението на 

Общински съвет – Варна, от 11.00 часа, в сградата на „Диагностично-

консултативен център „Чайка““ ЕООД, гр. Варна, ул. „Никола Й. Вапцаров“ 

№ 2; 

6. всеки кандидат може да получи тръжна документация в сградата на 

дружеството;  

   7. оглед на МПС може да се извършва всеки работен ден за времето до 

последния работен ден, предхождащ деня на провеждане на търга 

включително, в присъствието на представител на дружество, след заявка на 

място в сградата на дружеството, за уточняване на датата и часът на огледа; 

  8. предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен 

плик, като върху плика се отбелязват името /фирмата/ на участника и 

наименованието на търга, в срок до последния работен ден, предхождащ деня 

на провеждане на търга включително, в деловодството дружеството; 

9. при липса на кандидати, търгът се провежда повторно в едномесечен 

срок от първоначалния търг, при намалена с 3% начална тръжна цена; 

За неуредените в тези условия случаи се прилагат разпоредбите на 

чл.17б от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху 

частта на Община Варна от капитала на търговските дружества.  

 Общински съвет – Варна упълномощава управителя на „Диагностично-

консултативен център „Чайка““ ЕООД да извърши всички действия по 
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провеждане на търг с явно наддаване на описаната по-горе движима вещ, 

както и да подпише договор за покупко-продажба в предвидената за това 

форма. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

 

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

предложението се приема. 

 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл.5 и чл.6 от Наредба за реда за 

упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 

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

Димов – управител на „Диагностично-консултативен център „Чайка““ ЕООД с 

рег. № ОС22000724ВН/27.09.2022 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

„Диагностично-консултативен център „Чайка““ ЕООД да сключи договор за 

предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на „Медицински център за 

рехабилитация и спортна медицина 1 - Варна“ ЕООД, ЕИК 000090161 на 

следното МПС, собственост на дружеството: специализиран автомобил 

Мерцедес 904 6, с рег. №  ВВ 1732 РТ, рама № WDB9044121P762857, за срок 

от 10 (десет) години. Всички разходи по поддръжка и ползване на 

специализирания автомобил са за сметка на ползвателя „Медицински център 

за рехабилитация и спортна медицина 1 - Варна“ ЕООД. 

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Диагностично-

консултативен център „Чайка““ ЕООД и управителя на „Медицински център 

за рехабилитация и спортна медицина 1 - Варна“ ЕООД сключването на 

договор за временно и безвъзмездно ползване на МПС, при посочените 

условия. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

 

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

предложението се приема. 

 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с предложение от д-р 

Румен Димов – управител на „Диагностично-консултативен център „Чайка““ 

ЕООД с рег. № ОС22000724ВН/27.09.2022 г., Общински съвет – Варна дава 
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съгласие на „Диагностично-консултативен център „Чайка““ ЕООД за 

бракуване, сваляне от отчет и отписване от баланса на дружеството на 

следното МПС: специализиран автомобил Фолксваген Каравел, с рег. № В 

0554 КК, рама № WV2ZZZ70ZPH009835, двигател № AAC031631, цвят: 

бежов. 

 Общински съвет – Варна упълномощава управителя на „Диагностично-

консултативен център „Чайка““ ЕООД да предприеме всички законови 

действия по бракуване и сваляне от отчет на движимата вещ. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

 

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

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

3. Разглеждане на писмо от Недко Радев – изпълнителен директор на 

„Пазари“ ЕАД с рег. № ОС22000720ВН/26.09.2022 г., относно утвърждаване 

на Правилник за организацията и дейността на пазарните площадки, 

стопанисвани от „Пазари“ ЕАД. 

 

Г-жа Юлияна Боева запозна членовете на комисията с постъпило на 

03.11.2022 г. в комисията възражение от Стилиян Йотов, във връзка с 

Правилник за организацията и дейността на пазарните площадки, 

стопанисвани от „Пазари“ ЕАД, което ще бъде изпратено до изпълнителния 

директор на „Пазари“ ЕАД за становище по компетентност. 

 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 17а, ал. 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 Недко Радев – 

изпълнителен директор на „Пазари“ ЕАД с рег. № ОС22000720ВН/26.09.2022 

г., Общински съвет – Варна утвърждава Правилник за организацията и 

дейността на пазарните площадки, стопанисвани от „Пазари“ ЕАД, 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. 
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ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 

4. Разглеждане на докладна записка от проф. д-р Георги Кобаков – 

Управител на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД с рег. № 

ОС22000736ВН/11.10.2022 г., относно одобряване на застраховател на 

имуществото на „СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД. 

 

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 във връзка с докладна записка от проф. д-р Георги 

Кобаков – Управител на „Специализирана болница за активно лечение на 

онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД с 

рег. № ОС22000736ВН/11.10.2022 г., Общински съвет – Варна одобрява 

избрания от дружеството застраховател – ЗАД „Армеец“ АД, и дава съгласие 

за сключване на договор за застраховка на сградата и имуществото на 

дружеството. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

 

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

предложението се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

5. Разглеждане на искане от д-р Ивелина Василева - управител на 

„Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД с рег. № 

Д17001638ВН-002ВН/14.10.2022 г., относно даване на съгласие за сключване 

на договор за безвъзмездно право на ползване, върху помещения, собственост 

на „Диагностично консултативен център 3 - Варна“ ЕООД. 

 

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. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 5 и чл. 17а, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от 

Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 

Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с искане от 

д-р Ивелина Василева - управител на „Диагностично консултативен център 3 – 

Варна” ЕООД с рег. № Д17001638ВН-002ВН/14.10.2022 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие на управителя на „Диагностично консултативен 
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център 3 – Варна” ЕООД, ЕИК: 813154554, да сключи договор за учредяване 

на безвъзмездно право на ползване с управителя на Домашен социален 

патронаж – Варна, БУЛСТАТ 0000934421469, за нуждите на дейността, върху 

следните помещения, представляващи част от сгради, находящи се в гр. Варна, 

ж.к. „Владислав Варненчик“, бул. „Константин и Фружин“, предназначени за 

здравно заведение, а именно:  

1. четири помещения, с обща площ 82,89 (осемдесет и две цяло и 

осемдесет и девет стотни) кв.м. за административен персонал, с отделен общ 

вход към тях, ведно с прилежащите спомагателни и сервизни помещения, 

находящи се в сграда с идентификатор 10135.4502.168.2 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.четири хиляди петстотин и две.сто шестдесет и осем.две) 

цялата със застроена площ 722 (седемстотин двадесет и два) кв.м, 

представляваща тяло „Г“ на здравното заведение, ет. 1, при граници: коридор, 

фитнес, парафинолечение;  

2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4502.168.1 

(десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и две.сто шестдесет 

и осем.едно), със застроена площ 616 (шестстотин и шестнадесет) кв.м, етаж – 

сутерен I, състоящ се от кухненски блок, складови помещения, със 

самостоятелен вход.  

Безвъзмездното право на ползване се учредява за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна задължава Домашен социален патронаж – 

Варна да поеме заплащането на всички дължими консумативни разходи за 

ползваните помещения, въз основа на споразумителен протокол за 

определянето им, сключен с Управителя на „Диагностично консултативен 

център 3 – Варна” ЕООД. Всички разходи за ремонт на ползваните обекти са 

за сметка на Домашен социален патронаж – Варна.  

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на „Диагностично 

консултативен център 3 – Варна” ЕООД да сключи договор за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху описаните помещения, както 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 - 15; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 
 

6. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 

Варна с рег. № ОСИСД20005151ВН-014ВН/13.10.2022 г., относно даване на 

съгласие за предоставяне на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД 

за стопанисване, поддържане и техническа експлоатация инфраструктурен 
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обект – публична общинска собственост: „Водоснабдяване на парцели 

местност „Горна трака – клонове № 10, № 12, № 13 и № 14“. 

 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 

 

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

местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 

19, ал. 1, т. 4 „б“ от Закона за водите, чл. 11 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущества, по реда на 

Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на 

потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните 

системи и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

ОСИСД20005151ВН-014ВН/13.10.2022 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие да се предостави за стопанисване, поддържане и техническа 

експлоатация на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД 

инфраструктурен обект – публична общинска, представляващ строеж: 

„Водоснабдяване на парцели местност „Горна трака – клонове № 10, № 12, № 

13 и № 14“, който представлява обект на техническата инфраструктура за 

обществено ползване. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

предприеме всички необходими действия, за правилното и законосъобразно 

изпълнение на решението. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

 

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

предложението се приема. 

 

СЕДМА ТОЧКА 

 

7. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 

Варна с рег. № РД20002223ВН-001ВН/13.10.2022 г., относно даване на 

съгласие за провеждане на процедура за придобиване в собственост на 

Община Варна на недвижими имоти – частна държавна собственост, 

находящи се в гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 1 и 

ул. „Костур“ № 15-А. 

 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 

 

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

местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т. 4 от Закона за 

общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с рег. 

№ РД20002223ВН-001ВН/13.10.2022 г., Общински съвет - Варна приема 
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следното изменение в Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти-общинска собственост: Допълва Раздел XVIII „Недвижими имоти, 

вещи и съоръжения, за които Община Варна ще открие процедура по 

придобиване в собственост или за управление от Държавата, частни, 

физически и юридически лица“ с недвижими имоти - частна държавна 

собственост, както следва: имот находящ се в гр. Варна, ул. ,,Костур“ № 15А, 

представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 

10135.5505.505.1.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 

пет.петстотин и пет.едно.две) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Варна, със застроена площ 300 (триста) кв.м и имот, находящ 

се в гр. Варна, ул. „Народни будители“ № 1, представляващ Поземлен имот с 

идентификатор 10135.5502.139 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 

петстотин и две.сто тридесет и девет), по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Варна, с площ 4 772 (четири хиляди седемстотин седемдесет и 

два) кв.м и сгради с идентификатори 10135.5502.139.1 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.сто тридесет и девет.едно), със 

застроена площ 1083 (хиляда осемдесет и три) кв.м, масивна двуетажна 

сграда, състояща се от една зала, десет стаи, една канцелария и сервизни 

помещения, предназначение: Сграда за култура и изкуство и 10135.5502.139.6 

(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.сто тридесет и 

девет.шест), със застроена площ 316 (триста и шестнадесет) кв.м, брой етажи 

2, конструкция: масивна, година на построяване: около 1949 г., предмет на 

Актове за частна държавна собственост № 9280/28.03.2017 г., №  

8076/20.12.2011 г. и № 9758/07.06.2019 г., вписани в Службата по вписванията 

– гр. Варна. 

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

местната администрация, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002223ВН-001ВН/13.10.2022 г., Общински съвет – Варна взема решение 

Община Варна да проведе процедура по придобиване безвъзмездно в 

собственост от Държавата на недвижими имоти - частна държавна 

собственост, както следва: имот, находящ се гр. Варна, ул. „Костур“ № 15A, 

представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.5505.505.1.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 

пет.петстотин и пет.едно.две) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Варна, със застроена площ 300 (триста) кв.м и имот, находящ 

се в гр. Варна, ул. ,,Народни будители“ № 1, представляващ Поземлен имот с 

идентификатор 10135.5502.139 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 

петстотин и две.сто тридесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Варна, с площ 4 772 (четири хиляди седемстотин седемдесет и 

два) кв.м и сгради с идентификатори 10135.5502.139.1 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.сто тридесет и девет.едно), със 

застроена площ 1083 (хиляда осемдесет и три) кв.м, масивна двуетажна 

сграда, състояща се от една зала, десет стаи, една канцелария и сервизни 
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помещения, предназначение: Сграда за култура и изкуство и 10135.5502.139.6 

(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.сто тридесет и 

девет.шест) със застроена площ 316 (триста и шестнадесет) кв.м; брой етажи 2 

(два), конструкция: масивна, година на построяване: около 1949 г., предмет на 

Актове за частна държавна собственост № 9280/28.03.2017 г., № 

8076/20.12.2011 г. и № 9758/07.06.2019 г., вписани в Службата по вписванията 

– гр. Варна.  

            Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе 

съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за 

държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост, за безвъзмездно придобиване в собственост на недвижимия имот 

в полза на Община Варна, както и осъществяването на всички действия, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

 

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

предложението се приема. 

 

ОСМА ТОЧКА 

 

8. Разглеждане на предложение от Иван Портних – кмет на община 

Варна с рег. № № Д17001398ВН-007ВН/13.10.2022 г., относно даване на 

съгласие за сключване на Анекс към договор за безвъзмездно управление на 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, к.к. 

„Св. Св. Константин и Елена“, между Община Варна и Комплекс за 

социални услуги за възрастни хора „Гергана – ДСХ и ДПЛФУ“. 

 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 12 от Закона за общинската 

собственост и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 

Д17001398ВН-007ВН/13.10.2022 г., Общински съвет - Варна дава съгласие за 

подписване на анекс към договор с рег. №Д1701398ВН/04.10.2017 г., подписан 

между община Варна и Комплекс за социални услуги за възрастни хора 

„Гергана – Дом за стари хора и Дом за пълнолетни лица с физически 

увреждания“ за безвъзмездно управление на недвижим имот - частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, к.к „Св. Св. Константин и 

Елена“, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2570.38 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и седемдесет.тридесет и 

осем), с площ 7 575 (седем хиляди петстотин седемдесет и пет) кв.м и сгради с 

идентификатори:  
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- 10135.2570.38.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 

седемдесет.тридесет и осем.едно), със застроена площ 493 (четиристотин 

деветдесет и три) кв.м, брой етажи: 4 (четири), предназначение: Курортна, 

туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 

седемдесет.тридесет и осем.две), със застроена площ 314 (триста и 

четиринадесет) кв.м, брой етажи: 4 (четири), предназначение: Курортна, 

туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 

седемдесет.тридесет и осем.три), със застроена площ 91 (деветдесет и един) 

кв.м, брой етажи: 2 (два), предназначение: Курортна, туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 

седемдесет.тридесет и осем.четири), със застроена площ 31 (тридесет и един) 

кв.м, брой етажи: 2 (два), предназначение: Курортна, туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 

седемдесет.тридесет и осем.пет), със застроена площ 38 (тридесет и осем) 

кв.м, брой етажи: 1 (един), предназначение: Хангар, депо, гараж; 

- 10135.2570.38.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 

седемдесет.тридесет и осем.шест), със застроена площ 123 (сто двадесет и три) 

кв.м, брой етажи: 1 (един), предназначение: Курортна туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 

седемдесет.тридесет и осем.седем), със застроена площ 60 (шестдесет) кв.м, 

брой етажи: 1 (един), предназначение: Курортна туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.8 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 

седемдесет.тридесет и осем.осем), със застроена площ 197 (сто деветдесет и 

седем) кв.м, брой етажи: 1 (един), предназначение: Курортна туристическа 

сграда; 

- 10135.2570.38.9 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 

седемдесет.тридесет и осем.девет), със застроена площ 274 (двеста седемдесет 

и четири) кв.м, брой етажи: 1 (един), предназначение: Курортна туристическа 

сграда; 

- 10135.2570.38.10 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 

седемдесет.тридесет и осем.десет), със застроена площ 100 (сто) кв.м, брой 

етажи: 1 (един), предназначение: Курортна туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.11 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 

седемдесет.тридесет и осем.единадесет), със застроена площ 66 (шестдесет и 

шест) кв.м, брой етажи: 1 (един), предназначение: Курортна туристическа 

сграда, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, район 

„Приморски“, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.01.2008 г. на ИД на АГКК, 

предмет на Акт за общинска собственост № 6337/20.04.2011 г., вписан в 

Службата по вписванията - Варна с вх. рег. № 8142/26.04.2011 г., том XXIII, 

Акт № 99, дело 4862, за срок от 10 (десет) години, считано от датата на 

сключване на договора. 
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 Всички разходи, свързвани с ползване на предоставения за управление 

недвижим имот се заплащат от лицето, на което имотът е предоставен за 

управление - ел. енергия, вода, данък (съгласно чл. 11, ал. 5 от ЗМДТ), такса 

битови отпадъци, застраховка и текуща поддръжка. 

 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна подписването 

на анекс към описания по-горе договор, както 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 - 16; против - 0; въздържали се - 0, 

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/ 


