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 ПРОТОКОЛ 
 

№ 1 
 
Днес 04.02.2020 г. от 14.00 ч. се проведе заседание на ПК 

„Собственост и стопанство“. 
 
На заседанието присъстваха: 
Юлияна Боева – председател на комисията 
Ахмед Ахмед 
Бранимир Балачев 
Велин Стоянов 
Димитър Чутурков 
Иван Иванов 
Красен Иванов 
Людмила Колева-Маринова 
Марица Гърдева 
Мария Ангелова – Дойчева 
Мартин Андонов 
Милена Димова 
Николай Костадинов 
Румен Иванов 
Станислав Иванов 
Стефан Станев 
Христо Атанасов 
 
Отсъства: Светлан Златев 

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

Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна, адв. Росица 
Николова – адвокат довереник към Общински съвет – Варна, Петко 
Бойновски – Директор Дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при Община Варна, Мартин Златев – общински 
съветник, Мария Димитрова – гражданин. 

 
Юлияна БОЕВА 
Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум и откривам днешното 

заседание на ПК „Собственост и стопанство“.  
Ще направя предложение за оттегляне на т. 16 от дневния ред, а 

именно: 
Разглеждане на писмо от ПК „Финанси и бюджет“ с рег. № 

Д19001923ВН-004ВН/27.01.2020 г. и писмо от ПК „Здравеопазване“ с рег. 
№ Д19001923ВН-005ВН/31.01.2020 г., относно предложение за изменения 
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и допълнения в устава на „Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна“ ЕООД, с оглед прецзиране на текстовете от 
юристите. 

Колеги, мнения и съображения по така направеното предложение за 
оттегляне на т. 16 и по самия дневен ред? Няма 

 
Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ предложи 

заседанието да протече при следният 
 

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

РД20000975ВН/16.01.2020 г., относно приемане на „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.”. 

2. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20000976ВН/16.01.2020 г., относно приемане на „Стратегия за 
управление на общинската собственост за периода 2019 г. – 2023 г.”. 

3. Разглеждане на писмо от инж. Злати Златев – изпълнителен 
директор на „Градски транспорт“ ЕАД – Варна  с рег. № 
ОС19000586ВН/17.09.2019 г., относно даване на съгласие за продажба на 
активи. 

4. Разглеждане на предложение на проф. д-р Емил Ковачев 
управител на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД с рег. № 
ОС19000517ВН/14.08.2019 г., относно вземане на решение за увеличаване 
на капитала. 

5. Разглеждане на предложения от проф. д-р Христина Групчева – 
управител на „Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение Варна“ ЕООД с рег. № РД19024387ВН/27.12.2019 г. и рег. № 
ОС19000773ВН/27.12.2019 г., писмо от ПК „Здравеопазване“ с рег. № 
ОС19000773ВН-001ВН/31.01.2020 г., относно даване съгласие дружеството 
да сключи Договор за съвместна дейност с „Амбулатория медицински 
център за специализирана  медицинска помощ очен медицински център 
Варна“ ЕООД 

6. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002218ВН/30.01.2020 г., относно даване на съгласие на 
„Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” да сключи 
договор за наем на помещения със Сдружение с нестопанска цел за 
извършване на дейност в обществена полза „Живот без алкохол“. 

6.1. Предложение от д-р Иван Иванов – управител на ДКЦ I „Св. 
Клементина“ ЕООД с рег. № РД19019744ВН/21.10.2019 г., относно даване 
на съгласие на „Диагностично – консултативен център 1 „Света 
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Клементина” - Варна” ЕООД за сключване на договор за наем на 
помещения. 

7. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002162ВН/30.01.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 
безвъзмездно за управление част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Петко Стайнов“ № 7, в полза на Център за специална образователна 
подкрепа – Варна. 

8. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД19021436ВН-003ВН/30.01.2020 г., относно вземане на решение за 
предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Цар Асен“ № 41,43 в полза на Агенция за социално подпомагане. 

9. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002165ВН/30.01.2020 г., относно отмяна на решение № 877-13-1 
(15)/20.02.2013 г., прекратяване действието на договор сключен между 
Община Варна и Център за обществена подкрепа и вземане на решение за 
предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се в:  гр. 
Варна, ул. „Георги Раковски“ № 62, гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 90. 

10. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002223ВН/30.01.2020 г., относно   вземане на решение за провеждане 
на процедура по придобиване безвъзмездно в собственост на Община 
Варна на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. 
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ №1. 

11. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002224ВН/30.01.2020 г., относно одобряване типов проект за 
сключване на Допълнително споразумение към Договор с рег. № 
Д12001480ВН/05.12.2012  г. 

12. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002168ВН/30.01.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на 
публичен търг за продажба на движими вещи – леки автомобили, 
собственост на Община Варна. 

13. Разглеждане на писмо от Пейчо Пейчев – заместник-кмет на 
Община Варна при Община Варна с рег. № ОСИСД19004299ВН-
002ВН/12.12.2019 г., относно допълване на решение № 1704-2(41)/ 
27.06.2019 г. на Общински съвет – Варна. 

14. Разглеждане на писмо от Пейчо Пейчев – заместник-кмет на 
Община Варна при Община Варна с рег. № ОСИСД19004299ВН-
001ВН/12.12.2019 г., относно допълване на решение № 1703-
2(41)/27.06.2019 г. на Общински съвет – Варна. 

15. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002068ВН/29.01.2020 г., относно приемане „Ред и условия за 
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провеждане на конкурс по документи за избор на оценители на имоти и 
вещи – общинска собственост, отговарящи на изискванията на Закона за  

16. Разни. 
 
Резултати от гласуването: за - 17; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
По молба на г-н Бойновски процедурно предлагам да разменим 

местата на пръвите две точки от дневния ред, тъй като би следвало първо 
да разгледаме предложението за приемане на „Стратегия за управление на 
общинската собственост за периода 2019 г. – 2023 г.“ 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 
Който е съгласен с така направеното процедурно предложение, моля 

да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за -17; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20000976ВН/16.01.2020 г., относно приемане на „Стратегия за 
управление на общинската собственост за периода 2019 г. – 2023 г.”. 

Давам думата на г-н Бойновски. 
 

 (Г-н Бойновски представи Стратегия за управление на общинската 
собственост за периода 2019 г. – 2023 г., приложена към протокола.)   

 
Юлияна БОЕВА 
Колеги, мнения и съображения? Заповядайте. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Г-жо Председател, преди няколко години съм внесла предложение за 

актуване на всички зелени площи с акт за публична общинска собственост 
с цел допълнителната им защита от презастрояване. Знаете, че в Закона за 
устройство на територията има такава защита, но напоследък зачестяват 
неправомерните практики зелените площи да се превръщат в паркинги, в 
булеварди, в какво ли не и градът ни вече е в голяма оскъдица за зелените 
площи. За това изрично Ви моля в стратегията да бъдат заложени такива 
мерки да се актуват с акт публична общинска собственост всички 
междублокови пространства и зелени площи, които все още съществуват. 
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Продават се тези имоти и след това се застрояват. За това в дух в 
стратегията Ви, че трябва приоритет да има обществения интерес, грижата 
на добър стопанин, откритост, подобряване състоянието на общинските 
имоти Ви моля да предприемете допълнителни мерки, за да може такива 
имоти да не влизат в програмата за разпореждане с общинска собственост. 
Включително и бивши санитарно охранителни зони на дерета, ръбовете на 
деретата, имотите до деретата ги предвиждате да се продават и утре ще 
изникне сграда. Благодаря Ви. 

 
Юлияна БОЕВА 
Колеги, други мнения и съображения? Заповядайте. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
До колкото разбирам предложението е да си играем с кое е публична 

и кое е частна. Има ясен закон. Ако има гражданката някакъв конкретен 
случай, в който имот, който подлежи да бъде категоризиран като публична 
общинска собственост, е бил преработен в друг, сме готови да седим и да 
го обсъждаме.  

 
Юлияна БОЕВА 
Заповядайте, г-н Пейчев.  
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми колеги, в момента обсъждаме един програмен документ. В 

този програмен документ, който дава яснота за Стратегията за управление 
на общинската собственост, няма как да пишем конкретни формулировки. 
Конкретни формулировки се пишат в Годишната програма за 
разпореждане с общинска собственост, където вече всеки текст се 
конкретизира, всеки имот се персонализира и е ясно, че всеки имот, който 
влезе вече в Годишната програма, той независимо, че е влязъл в 
Годишната програма, с него не е възможно да се процедира пак така 
самостоятелно само от администрацията. Всеки имот се процедира отново 
с предложение към Общински съвет и Общински съвет взема решение за 
всяка процедура, която предстои да бъде като разпоредителна сделка. Това 
в момента няма как да го вписваме в стратегията, за определен имот да 
правим определени действия, защото това е един програмен документ, 
който дава яснота как ще работим в следващите четири години. Аз затова 
мисля, че предложението е уместно за запазването на зелените площи и аз 
тук ще се отклоня от темата за да допълня и да поясня. В момента в 
Община Варна се подготвя една сериозна Програма за управление на 
зелените площи, в която към момента от общинска собственост и от 
районните администрации са извадени всички имоти, които могат да бъдат 
залесени, могат да бъдат затревени, могат да бъдат използвани за 
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разширяване на зелената система на Общината. В момента се подготвя 
интерактивна карта.В тази интерактивна карта за всеки един район ще 
бъде посочено всички имоти, в които могат да се извършват залесителни 
дейности. Към момента най-грубо е направена една програма за около 
петнадесет хиляди дървета, които ще се засадят през настоящата година. 
Ако има възможност да се разширят тези площи и има материал, който да 
се ползва посадъчен достатъчно, сигурно ще се разшири и програмата. 
Това е извън документа, който обсъждаме в момента. Само да поясня, че 
на администрацията не й е безразлично управлението на зелената система 
и разширяването на площите, които са като зелена система в Община 
Варна. Благодаря Ви. 

 
Юлияна БОЕВА 
Колеги, други мнения и съображения? Няма.  
Предлагам следния проект за решение: 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 8 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20000976ВН/16.01.2020 г., Общински съвет – Варна приема 
„Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 г. – 
2023 г.“, съгласно приложение към настоящото решение. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 
да гласува. 

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

предложението се приема. 
 

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

РД20000975ВН/16.01.2020 г., относно приемане на „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.”. 

Давам думата на г-н Бойновски. 
 

(Г-н Бойновски представи Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г., приложена 
към протокола.) 

 
Юлияна БОЕВА 
Колеги, мнения и съображения? Заповядайте, г-н Атанасов. 
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Христо АТАНАСОВ 
Уважаема г-жо Председател, към г-н Бойновски. Искам в програмата 

да бъде включен още един имот. Става въпрос за имот, който не веднъж 
вече задавам въпроса с неговото стопанисване, а именно имота, който се 
намира под басейн „Приморски“. В момента на територията на имота има 
заведение. Според моята информация и документите, които имаме на 
базата, на които съм задал въпросите, имотът, мисля че от 2010 г., има не 
ясен статут по отношение на това как и по какъв начин се стопанисва. 
Моля, до сесия на база на входираните от мен писма, на които още нямам 
отговор, да ми бъде даден отговор какво се случва с този имот, по какъв 
начин се стопанисва в момента и какво предвижда Общината да 
предприеме като действия за управлението на имота си. Конкретно имота 
да влезе в Годишната програма. Благодаря! 

 
Юлияна БОЕВА 
Колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение от г-н 

Атанасов. 
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 17; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА  
Колеги, други мнения и съображения по втора точка от дневния ред? 

Заповядайте. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Аз имам едно питане към г-н Бойновски. Направи ми странно 

впечатление в точка пета „Застроени нежилищни имоти - общинска 
собственост“ да се обявят на публичен търг или на публично оповестен 
конкурс. Точка седма, обаче я няма спрямо 2019 г.. Точка седма е заличена. 
Това грешка ли е или е обявен публичния търг, но е запазена позицията. 
Интересува ме правен ли е публичен търг за точка седма за имота? 

 
Петко БОЙНОВСКИ 
Изваден е от раздела, тъй като тук са само тези, за които ще се 

проведе търг, конкурс за отдаване под наем. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Защо е изваден? 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Защото има сключен договор по Закона за политическите партии. 
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Юлияна БОЕВА 
Колеги, други мнения и съображения? Заповядайте, г-жо Димитрова, 

моля по същество. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
По т. VIII, стр. 10, точка 44, имот с ПИ 10135.2554.534 в момента е 

зелена площ, използвана в нарушение на ЗУТ и наредба на Общината. 
Използва се за паркинг. Приложила съм в електронното си писмо снимка и 
карта. Съгласно ЗУТ е забранена промяната на предназначението на 
зелените площи. По същество предлагам тази точка да отпадне. Да не се 
продава, а да се залеси от Общината. 

 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Този имот, за който говорите е бил на „Ан груп“. В момента още 

върви съдебно дело. Достатъчно ясно и категорично защитихме 
обществения интерес. Защитихме и си върнахме имотите, два имота 
върнахме там. Има обаче Общ устройствен план. В ОУП този имот е с 
предназначение „за жилищно строителство“. По Ваше искане няма 
проблем, когато дойде време да се променя ОУП направете предложенията 
си, ще ги имаме в предвид. Но в момента това, което е дадено като 
предназначение, ние се съобразяваме с действащия ОУП. 
Администрацията няма права самостоятелно да променя предназначенията 
на имотите.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, програмата има пожелателен характер. Всеки един имот, 

който е вътре ще подлежи на допълнително разглеждане и нарочно 
решение на Общински съвет.  

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Г-жо Председател, изслушахме предложенията на колегите. Считам, 

че предложенията, които госпожата прави излизат от контекста на точката, 
тъй като тя очевидно се опитва да ни накара да гласуваме нещо против 
закона. Правя процедурно предложение за прекратяване на дебатите.  

 
Юлияна БОЕВА 
Който е съгласен с така направеното процедурно предложение за 

прекратяване на дебатите, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 16; против - 1; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
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Юлияна БОЕВА 
Предлагам следния проект за решение: 
2. 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 на Кмета на Община Варна с 
рег. № РД20000975ВН/16.01.2020 г., Общински съвет – Варна приема 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост през 2020 г.“, съгласно приложение към настоящото решение. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 
да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 12; против - 1; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
 

ТРЕТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
Разглеждане на писмо от инж. Злати Златев – изпълнителен директор 

на „Градски транспорт“ ЕАД – Варна  с рег. № ОС19000586ВН/17.09.2019 
г., относно даване на съгласие за продажба на активи. 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 
Предлагам следния проект за решение: 
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17 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 инж. Злати 
Златев – изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД – Варна с 
рег. № ОС19000586ВН/17.09.2019 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за продажба на материални активи – собственост на „Градски 
транспорт“ ЕАД, съгласно приложение към настоящото решение. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 
да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 14; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
Разглеждане на предложение на проф. д-р Емил Ковачев управител 

на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
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лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД с рег. № 
ОС19000517ВН/14.08.2019 г., относно вземане на решение за увеличаване 
на капитала. 

Колеги, мнения и съображения? Заповядайте, г-н Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Община Варна има сключен договор със съответното болнично 

заведение, в случая търговско дружество, на което предоставя средства, 
независимо какви. От друга страна то провежда процедура и сключва 
договори. В договора обаче е писано от една страна Община Варна чрез 
болницата, тоест не считате ли че директно трябва да бъде самото 
дружество, а да не се пише Община Варна чрез….., защото в случая самото 
болнично заведение е сключило вече такъв с общината, където е 
предоставило средствата. А оттук нататък търговското дружество нека да 
си сключва договори, а да не е чрез Община Варна. Въпросът ми е 
уточняващ. Нека да бъде обърнато внимание на това. 

 
Юлияна БОЕВА 
Колеги, други мнения и съображения? Няма. 
Предлагам следния проект за решение: 
4. 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, чл.147, ал.2, 
чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 100, ал.1, ал.2, т.1, т.2 и т.4, ал.4 
и ал.7 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 с рег.№ 
ОС19000517ВН/14.08.2019 г. от управителя на „Специализирана болница 
по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър 
Стаматов - Варна“ ЕООД, Общински съвет – Варна увеличава капитала на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД, ЕИК 000090065, със 
сумата от 1 086 000  /един милион осемдесет и шест хиляди/ лева, 
представляващи целево финансиране за придобиване на дълготрайни 
материални активи; основен ремонт на лечебното заведение и финансовото 
му оздравяване, отпуснати с решения № 537-2/14/20.12.2016 г., № 1067-
4/26/31.01.2018 г., № 1109-2/28/21.03.2018 г. и № 1214-5/29/03.04.2018 г. на 
Общински съвет – Варна, чрез записване от едноличния собственик на 
капитала община Варна на нови 10 086 /десет хиляди осемдесет и шест/ 
броя дяла с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки. В резултат на 
извършеното увеличение, капиталът на дружеството е в размер на  1 381 
000  /един милион триста осемдесет и една хиляди/ лева, разпределени в 13 
810 /тринадесет хиляди осемстотин и десет/ дяла, всеки с номинална 
стойност от по 100 /сто/ лева.  
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Изменя чл. 5 от Устава на „Специализирана болница по акушерство 
и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов -  Варна“ 
ЕООД, както следва: 

„Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 1 381 000 /един 
милион триста осемдесет и една хиляди/ лева, разпределени в 13 810 
/тринадесет хиляди осемстотин и десет/ дяла с номинална стойност от по 
100 /сто/ лева всеки един от тях. 

Капиталът на дружеството е формиран както следва: 
-Капиталът в размер до 295 000 лв. е записан по балансовата 

стойност на всички дълготрайни активи на имуществото, въз основа на 
което се образува по реда на чл.38, ал.2 от ЗЛЗ, като Дружеството се 
явява правоприемник и наследява активите и пасивите по баланса на 
Акушеро – гинекологична болница – Варна; 

-Капиталът в размер на 1 086 000 лв. представлява предоставено от 
Община Варна в полза на дружеството целево финансиране на основание 
чл.100, ал.1 и ал.2, т.1, 2 и 4 от ЗЛЗ за придобиване на дълготрайни 
материални активи; основен ремонт на лечебното заведение и 
финансовото му оздравяване.“ 

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ 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.  

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 
да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 17; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ПЕТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
Разглеждане на предложения от проф. д-р Христина Групчева – 

управител на „Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение Варна“ ЕООД с рег. № РД19024387ВН/27.12.2019 г. и рег. № 
ОС19000773ВН/27.12.2019 г., писмо от ПК „Здравеопазване“ с рег. № 
ОС19000773ВН-001ВН/31.01.2020 г., относно даване съгласие дружеството 
да сключи Договор за съвместна дейност с „Амбулатория медицински 
център за специализирана  медицинска помощ очен медицински център 
Варна“ ЕООД 
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Колеги, мнения и съображения? Няма. 
Предлагам следния проект за решение: 
5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 
Варна от капитала на търговските дружества, чл.18, б.“б“ от Устава на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение Варна“ 
ЕООД  и във връзка с писма от проф. д-р Христина Групчева – управител 
на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение Варна“ 
ЕООД с рег. № РД19024387ВН/27.12.2019 г. и рег. № 
ОС19000773ВН/27.12.2019 г., Общински съвет – Варна, в качеството си на 
упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение Варна“ 
ЕООД, ЕИК 000091879 дава съгласие дружеството да сключи Договор за 
съвместна дейност с „Амбулатория медицински център за специализирана  
медицинска помощ очен медицински център Варна“ ЕООД, ЕИК 
201395424, с предмет на договора: извършване на съвместна медицинска 
дейност, с цел по – пълно задоволяване на нуждите на пациентите от 
община Варна от висококачествена очна медицинска помощ, и одобрява 
текст на Договор за съвместна дейност, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 
да гласува. 

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

предложението се приема. 
 

ШЕСТА ТОЧКА 
 

Юлияна БОЕВА 
Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002218ВН/30.01.2020 г., относно даване на съгласие на 
„Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” да сключи 
договор за наем на помещения със Сдружение с нестопанска цел за 
извършване на дейност в обществена полза „Живот без алкохол“ и 
предложение от д-р Иван Иванов – управител на ДКЦ I „Св. Клементина“ 
ЕООД с рег. № РД19019744ВН/21.10.2019 г., относно даване на съгласие 
на „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” - Варна” 
ЕООД за сключване на договор за наем на помещения. 

 
Юлияна БОЕВА 
Колеги, мнения и съображения? Няма. 
Предлагам следния проект за решение: 
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6. 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 и чл. 17А от Наредбата за реда за 
упражняване правата на собственост върху частта на община Варна от 
капитала на търговските дружества, във връзка с предложение с рег. № 
РД19019744ВН/21.10.2019 г. на управителя на „Диагностично-
консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002218ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие на 
„Диагностично-консултативен център 1 „Света Клементина“ - Варна" 
ЕООД, представлявано от д-р Иван Иванов - управител, ЕИК: 000090026, 
да сключи 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“, договор за наем на 
помещения разположени в сградата на бул. „Съборни" № 40, II корпус, II 
етаж, включени в капитала на търговското дружество. Помещенията 
представляват: лекарски кабинет 206А, с площ 14,10 (четиринадесет цяло и 
десет стотни) кв.м при граници: вътрешен коридор, вътрешен двор, 
кабинет 207А и кабинет 205А, заедно с 7,33 (седем цяло и тридесет и три 
стотни) кв.м от частите за общо ползване като: санитарен възел, чакалня и 
др. Определя за срок на договора до 13.03.2022 г., при месечна наемна 
цена, изчислена по реда на чл. 10 от Методиката 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.  

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Диагностично-
консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД сключването 
на договор за наем със Сдружение с нестопанска цел за извършване на 
дейност в обществена полза „Живот без алкохол“, както и всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 
да гласува. 

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

предложението се приема. 
 

СЕДМА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002162ВН/30.01.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 
безвъзмездно за управление част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
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„Петко Стайнов“ № 7, в полза на Център за специална образователна 
подкрепа – Варна. 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 
Предлагам следния проект за решение: 
7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002162ВН/30.01.2020 г., Общински съвет –Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на Център за специална образователна 
подкрепа – Варна, представляван от Офелия Юлиян Николова, с адрес на 
управление: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 113, част от сграда, находяща се 
в гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7, с идентификатор 10135.3513.148.6 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.сто 
четиридесет и осем.шест), предмет на Акт за общинска собственост № 
9980/25.09.2018 г., а именно: първи, втори и подземен етаж от същата във 
връзка с преместване на учебния процес от сграда на бул. „Сливница“ 
№113 в настоящата, за срок от 5 (пет) години.  

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

На основание чл. 60, ал 1 от Административно – процесуалния 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда с оглед своевременно преместване 
на наличното оборудване във връзка с участие в проектно предложение.  

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 
да гласува. 

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

предложението се приема. 
ОСМА ТОЧКА 

 
Юлияна БОЕВА 
Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД19021436ВН-003ВН/30.01.2020 г., относно вземане на решение за 
предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Цар Асен“ № 41,43 в полза на Агенция за социално подпомагане. 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 
Предлагам следния проект за решение: 
8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за 
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общинската собственост, по реда на  чл. 15, ал. 3 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД19021436ВН-
003ВН/30.01.2020 г., Общински съвет –Варна предоставя безвъзмездно за 
управление на „Агенция за социално подпомагане“, ЕИК 121015056, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Триадица“ № 2, 
представлявана от Ивайло Цветанов Иванов – изпълнителен директор за 
нуждите на Дирекция „Социално подпомагане – Варна“ – недвижим имот 
– частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 
41,43, представляваш помещения, разположени в партера на седеметажен 
жилищен блок, заемащи част от „секция 41“, със застроена площ от 147,86 
(сто четиридесет и седем цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м и част от 
секция „43“, със застроена площ от 96,25 (деветдесет и шест цяло и 
двадесет и пет стотни) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост 
№35/07.01.1997 г., за срок от 10 (десет) години. 

Всички разходи, свързани с ползването на имота се заплащат от 
ползвателя – 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 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 
да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 17; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ДЕВЕТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002165ВН/30.01.2020 г., относно отмяна на решение № 877-13-1 
(15)/20.02.2013 г., прекратяване действието на договор сключен между 
Община Варна и Център за обществена подкрепа и вземане на решение за 
предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се в:  гр. 
Варна, ул. „Георги Раковски“ № 62, гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 90. 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 
Предлагам следния проект за решение: 
9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД20002165ВН/30.01.2020 г. , Общински съвет - 
Варна отменя свое решение № 877-13-1(15)/20.02.2013 г. поради закриване 
на второстепенния разпоредител и дава съгласие за прекратяване 
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действието на договор с рег. №Д13000346ВН/20.03.2013 г. сключен между 
Община Варна и Център за обществена подкрепа/ЦОП/, за безвъзмездно 
ползване на имот - общинска собственост, находящ се в гр. Варна , ул. 
„Георги Раковски“ № 62, 13-ти п.р, кв. 508, УПИ I „за жил. строителство, 
магазини, подз. гаражи и спортна площадка“, представляващ сграда със 
застроена площ от 186,10 (сто осемдесет и шест цяло и десет стотни) кв.м, 
предмет на Акт за общинска собственост № 3744/22.03.2006 г., а именно: 
полуподземен етаж със застроена площ от 147,57 (сто четиридесет и седем 
цяло и петдесет и седем стотни) кв.м, първи етаж със застроена площ от 
186,10 (сто осемдесет и шест цяло и десет стотни) кв.м и втори етаж със 
застроена площ от 204,26 ( двеста и четири цяло и двадесет и шест стотни) 
кв.м. 

9.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, по реда на чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002165ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна, предоставя за срок 
от 5 (пет) години за безвъзмездно за управление на второстепенен 
разпоредител с бюджет Комплекс за социални услуги за деца и семейства, 
ЕИК 0000934421607, недвижими имоти общинска собственост, находящи 
се в: 

- гр. Варна , ул. „Георги Раковски“ № 62, 13-ти п.р, кв. 508, УПИ I 
„за жил. строителство, магазини, подз. гаражи и спортна площадка“, 
представляващ сграда със застроена площ от 186,10 (сто осемдесет и шест 
цяло и десет стотни) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 
3744/22.03.2006 г., а именно: полуподземен етаж със застроена площ от 
147,57 (сто четиридесет и седем цяло и петдесет и седем стотни) кв.м, 
първи етаж, със застроена площ от 186,10(сто осемдесет и шест цяло и 
десет стотни) кв.м и втори етаж със застроена площ от 204,26 ( двеста и 
четири цяло и двадесет и шест стотни) кв.м; 

- гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 90, представляващ сграда с 
идентификатор 10135.2558.90.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и осем.деветдесет.две) със застроена площ от 
123 (сто двадесет и три) кв.м, предмет на Акт за публична общинска 
собственост № 6577/26.08.2011 г. 

Поддържането, ремонтите, такса битови отпадъци за предоставените 
недвижими имоти се извършва от лицето, на което му е предоставен за 
управление, като необходимите средства се предвиждат ежегодно по 
бюджета му. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 
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Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 
да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за - 17; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ДЕСЕТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002223ВН/30.01.2020 г., относно   вземане на решение за провеждане 
на процедура по придобиване безвъзмездно в собственост на Община 
Варна на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. 
Варна, район „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ №1. 

Колеги, мнения и съображения? Заповядайте, г-жо Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Имам предложение да бъде добавено в проекта за решение преди 

описанието на сградата текста: „Народно читалище „Просвета 1927““, 
поради това че така е написано в акта за собственост и за кандидатстването 
по програми и проекти това ще бъде изискване.  

 
Юлияна БОЕВА 
Колеги, мнения и съображения по така направеното предложение от 

г-жа Гърдева? Няма. 
Който е съгласен с така направеното предложение от г-жа Гърдева за 

добавяне в текста на решението името на читалището, моля да гласува. 
 
Резултати от гласуването: за - 16; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
Предлагам следния проект за решение: 
10. 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, чл. 54, ал. 1 от Закона за държавната 
собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002223ВН/30.01.2020 г. , Общински съвет – Варна реши да  се 
проведе процедура по придобиване безвъзмездно в собственост на Община 
Варна на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. 
Варна, район „Аспарухово“, 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 
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карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със заповед № РД-
18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК с площ от 4 772 (четири хиляди 
седемстотин седемдесет и два) кв.м и сграда – Народно читалище 
„Просвета 1927“ с идентификатор 10135.5502.139.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.сто тридесет и девет.едно), със 
застроена площ от 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. 

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. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 
да гласува. 

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

предложението се приема. 
 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 
 
Юлияна БОЕВА 
Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002224ВН/30.01.2020 г., относно одобряване типов проект за 
сключване на Допълнително споразумение към Договор с рег. № 
Д12001480ВН/05.12.2012  г. 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 
Предлагам следния проект за решение: 
11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, по реда на чл. 15, ал. 3, вр. чл. 21 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002224ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява проект на 
Допълнително споразумение към Договор с рег. № 
Д12001480ВН/05.12.2012 г. за удължаване срока на същия до 31.12.2025 г., 
съгласно приложение към настоящото решение. 

Всички разходи, свързани с ползването на имота се заплащат от 
ползвателя – ел. енергия, вода, данък (съгласно чл. 11, ал. 5 от ЗМДТ), 
такса битови отпадъци, застраховка и текуща поддръжка 
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Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 
да гласува. 

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

предложението се приема. 
 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002168ВН/30.01.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на 
публичен търг за продажба на движими вещи – леки автомобили, 
собственост на Община Варна. 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 
Предлагам следния проект за решение: 
12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20002168ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва 
Раздел VIII „ Недвижими имоти – частна общинска собственост, за които в 
Община Варна ще се проведе процедура по продажба по реда на чл. 35, ал. 
1 от ЗОС и НРПУРОИ – публичен търг или публично оповестен конкурс“: 
със следните движими вещи: 

1. Товарен автомобил Фолксваген транспортер, рег. № В9714КМ; 
2. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В9563СР; 
3. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В8560СС; 
4. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1068КК; 
5. Лек автомобил УАЗ315195, рег. № В4813КВ; 
6. Товарен автомобил Мерцедес110Д, рег. № В1444СВ; 
7. Товарен автомобил Хюндай Н 100, рег. № В2320КС; 
8. Товарен фургон Форд Транзит, рег. № В7088СМ; 
9. Лек автомобил Хюндай Теракан, рег. № В7719ВВКХ; 
10. Лек автомобил ВАЗ 2105, рег. № В7297СК; 
11. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В5906КМ; 
12. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0422РА; 
13. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0423РА; 
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14. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1070КК; 
15. Лек автомобил Сузуки Суифт, рег. № В8854КВ; 
16. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В8851КВ; 
17. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В0642НК; 
18. Лек автомобил Опел Омега, рег. № В8888КХ 
12.1. 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. № РД20002168ВН/30.01.2020 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независими  оценители на 
машини, съоръжения и оборудване, във връзка с провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на движимите вещи, както следва:  

1. Товарен автомобил Фолксваген транспортер, рег. № В9714КМ – 6 
600,00 лв.; 

2. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В9563СР – 1 500,00 лв.; 
3. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В8560СС – 1 200,00 лв.; 
4. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1068КК – 4 100,00 лв.; 
5. Лек автомобил УАЗ315195, рег. № В4813КВ – 7 800,00 лв.; 
6. Товарен автомобил Мерцедес110Д, рег. № В1444СВ – 3 600,00 лв.; 
7. Товарен  автомобил Хюндай Н 100, рег. № В2320КС – 1 800,00 лв.; 
8. Товарен фургон Форд Транзит, рег. № В7088СМ - 1 300,00 лв.; 
9. Лек автомобил Хюндай Теракан, рег. № В7719ВВКХ - 3 500,00 

лв.; 
10. Лек автомобил ВАЗ 2105, рег. № В7297СК – 1 450,00 лв.; 
11. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В5906КМ – 810,00 лв.; 
12. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0422РА- 1890,00 лв.; 
13. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0423РА – 1890,00 лв.; 
14. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1070КК- 2 250,00 лв.; 
15. Лек автомобил Сузуки Суифт, рег. № В8854КВ – 660,00 лв.; 
16. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В8851КВ - 910,00 лв.; 
17. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В0642НК – 1 910,00 лв.; 
18. Лек автомобил Опел Омега, рег. № В8888КХ – 1 280,00 лв. 
Пазарните стойности са без включен Данък добавена стойност. 
12.2. 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, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002168ВН/30.01.2020 г., Общински съвет - Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – леки 
автомобили, представляващи: 
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1. Товарен автомобил Фолксваген транспортер, рег. № В 9714КМ, 
рама №WV2ZZZ70ZSH097262, двигател № ААВ332275W053 – 6 600,00 
лв.; 

2. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В9563СР, рама № 
WVWZZZ1HZRW676320,двигател № АВU330233 – 1 500,00лв.; 

3. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В8560СС, рама № 
W0L00087M5069875, двигател № С16NZ02U27371 – 1 200,00 лв.; 

4. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1068КК, рама № 
XTA21214061817722, двигател № 8745004 – 4 100,00 лв.; 

5. Лек автомобил УАЗ 315195, рег. № В4813КВ, рама № 
ХТТ31519540589563, двигател № 40900033141241 – 7 800,00 лв.; 

6. Товарен автомобил Мерцедес 110Д, рег. № В1444СВ, рама № 
VSA63807413052048, двигател 574314 – 3 600,00 лв.; 

7. Товарен автомобил Хюндай Н 100, рег. № В2320КС, рама № 
0396М0527, двигател № 0396М0528 – 1 800,00 лв.; 

8. Товарен фургон Форд Транзит, рег. № В7088СМ, рама № 
BKPB70686VWFOKXXG, двигател № РВ70686 - 1 300,00 лв.; 

9. Лек автомобил Хюндай Теракан, рег. № В7719ВВКХ, рама № 
KMHNM81CP2U046158, двигател № G6CU2460796 - 3 500,00лв.; 

10. Лек автомобил ВАЗ 2105, рег. № В7297СК, идентификационен 
номер XAA210500J0928666, номер на двигателя № 210599080333 – 1 
450,00 лв.; 

11. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В5906КМ, 
идентификационен номер W0L000036T5046723, номер на двигателя 
X16XEL20463990 – 810,00 лв.; 

12. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0422РА, идентификационен 
номер XTA11183070076992, номер на двигателя 111831725686- 1890,00 
лв.; 

13. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0423РА, идентификационен 
номер ХТА11183070077023, номер на двигателя 111831725690 – 1890,00 
лв.; 

14. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1070КК, идентификационен 
номер ХТА21214061817727, номер на двигателя 8475406- 2 250,00 лв.; 

15. Лек автомобил Сузуки Суифт, рег. № В8854КВ, 
идентификационен номер JSAEAA35S00118799, номер на двигателя 
13ВА177429 – 660,00 лв.; 

16. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В8851КВ, 
идентификационен номер 0397М0147, номер на двигателя GU361980 - 
910,00 лв.; 

17. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В0642НК, идентификационен 
номер XTA21214071835592, номер на двигателя 212148546726 - 1910,00 
лв.; 
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18. Лек автомобил Опел Омега, рег. № В8888КХ, идентификационен 
номер W0L0VBM69X1103901, номер на двигателя Х25ХЕ08356474 – 1 
280,00 лв. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена, както следва: 

1. Товарен автомобил Фолксваген Транспортер, рег. № В 9714КМ, 
рама №WV2ZZZ70ZSH097262, двигател № ААВ332275W053 – 6 600,00 
лв.; 

2. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В9563СР, рама № 
WVWZZZ1HZRW676320, двигател № АВU330233 – 1 500,00лв.; 

3. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В8560СС, рама № 
W0L00087M5069875, двигател № С16NZ02U27371  – 1 200,00 лв.; 

4. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1068КК, рама № 
XTA21214061817722, двигател № 8745004 – 4 100,00 лв.; 

5. Лек автомобил УАЗ315195, рег. № В4813КВ, рама № 
ХТТ31519540589563, двигател № 40900033141241 – 7 800,00 лв.; 

6. Товарен автомобил Мерцедес 110Д, рег. № В1444СВ, рама № 
VSA63807413052048, двигател 574314 – 3 600,00 лв.; 

7. Товарен  автомобил Хюндай Н 100, рег. № В2320КС, рама № 
0396М0527, двигател № 0396М0528 – 1 800,00 лв.; 

8. Товарен фургон Форд Транзит, рег. № В7088СМ, рама № 
BKPB70686VWFOKXXG, двигател № РВ70686 - 1 300,00 лв.; 

9. Лек автомобил Хюндай Теракан, рег. № В7719ВВКХ, рама № 
KMHNM81CP2U046158, двигател № G6CU2460796 - 3 500,00лв.; 

10. Лек автомобил ВАЗ 2105, рег. № В7297СК, идентификационен  
номер XAA210500J0928666, номер на двигателя № 210599080333  – 1 
450,00 лв.; 

11. Лек автомобил Опел Вектра, рег. № В5906КМ, 
идентификационен номер W0L000036T5046723, номер на двигателя 
X16XEL20463990 – 810,00 лв.; 

12. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0422РА, идентификационен 
номер XTA11183070076992, номер на двигателя 111831725686- 1890,00 
лв.; 

13. Лек автомобил ВАЗ 111830, рег. № В0423РА, идентификационен 
номер ХТА11183070077023, номер на двигателя 111831725690 – 1890,00 
лв.; 

14. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В1070КК, идентификационен 
номер ХТА21214061817727, номер на двигателя 8475406- 2 250,00 лв.; 

15. Лек автомобил Сузуки Суифт, рег. № В8854КВ, 
идентификационен номер JSAEAA35S00118799, номер на двигателя 
13ВА177429 – 660,00 лв.; 
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16. Лек автомобил Фолксваген голф, рег. № В8851КВ, 
идентификационен номер 0397М0147, номер на двигателя GU361980 - 
910,00 лв.; 

17. Лек автомобил ВАЗ 21214, рег. № В0642НК, идентификационен 
номер XTA21214071835592, номер на двигателя 212148546726 - 1910,00 
лв.; 

18. Лек автомобил Опел Омега, рег. № В8888КХ, идентификационен 
номер W0L0VBM69X1103901, номер на двигателя Х25ХЕ08356474 – 1 
280,00 лв. 

Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена съответстваща 
на  всеки от автомобилите.  

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица. 
2. За участие в търга са необходими следните документи; 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а/ не е обявен в несъстоятелност; 
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в/ не се намира в ликвидация; 
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на вещите; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесени депозити, платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 150 (сто и петдесет) лева., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 
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* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник, съгласно Закона за задълженията и договорите. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 
да гласува. 

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

предложението се приема. 
 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
Разглеждане на писмо от Пейчо Пейчев – заместник-кмет на Община 

Варна при Община Варна с рег. № ОСИСД19004299ВН-002ВН/12.12.2019 
г., относно допълване на решение № 1704-2(41)/ 27.06.2019 г. на Общински 
съвет – Варна. 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 
Предлагам следния проект за решение: 
13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо от Пейчо 
Пейчев – заместник-кмет на Община Варна с рег. № ОСИСД19004299ВН-
002ВН/12.12.2019 г., Общински съвет – Варна допълва свое Решение № 
1704-2(41)27.06.2019 г. като същото в цялост придобива следния вид: 

„На основание на чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 156, чл. 
266 и следващите от глава ХVІІ от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 2 и ал. 
2, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества по 
предложение на Григор Григоров – общински съветник, Общински съвет – 
Варна: 

1. Прекратява чрез ликвидация търговско дружество „Жилфонд“ 
ЕООД, ЕИК 813109281, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, 
бул. „Съборни” № 19А. 

2. Възлага на кмета на Община Варна да сключи договор с 
ликвидатор, който да извърши ликвидацията на дружеството при спазване 
на разпоредбите на чл.266 и следващите от глава ХVІІ на Търговския 
закон. 
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3. Освобождава инж. Ясен Станчев Везиров - като управител на 
дружеството, считано от датата на вписване на прекратяването чрез 
ликвидация в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. 

4. Определя срок за провеждане на процедурата по ликвидация на 6 
/шест/ месеца, считано от датата на обявяване на Покана до кредиторите в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията. При необходимост 
срокът може да бъде продължен. 

5. Определя възнаграждението на ликвидатора в размер на 2 (две) 
минимални работни заплати за страната за съответната година, определени 
с постановление на Министерски съвет на Република България. 
Възнаграждението да се счита за месечно.“ 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 
да гласува. 

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

предложението се приема. 
 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
Разглеждане на писмо от Пейчо Пейчев – заместник-кмет на Община 

Варна при Община Варна с рег. № ОСИСД19004299ВН-001ВН/12.12.2019 
г., относно допълване на решение № 1703-2(41)/27.06.2019 г. на Общински 
съвет – Варна. 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 
Предлагам следния проект за решение: 
14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо от Пейчо 
Пейчев – заместник-кмет на Община Варна с рег. № ОСИСД19004299ВН-
001ВН/12.12.2019 г., Общински съвет – Варна допълва свое Решение № 
1703-2(41)27.06.2019 г., като същото в цялост придобива следния вид: 

„На основание на чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 156, чл. 
266 и следващите от глава ХVІІ от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 2 и ал. 
2, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества по 
предложение на Христо Атанасов – общински съветник с рег. № 
ОС19000388ВН/20.06.2019 г, Общински съвет – Варна: 

1. Прекратява чрез ликвидация търговско дружество „КОТ-ВАРНА“ 
ЕООД, ЕИК148114865, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, 
бул.“Осми приморски полк“ № 43. 

2. Възлага на кмета на Община Варна да сключи договор с 
ликвидатор, който да извърши ликвидацията на дружеството при спазване 
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на разпоредбите на чл.266 и следващите от глава ХVІІ на Търговския 
закон. 

3. Освобождава Александър Славчев Каиков като управител на 
дружеството, считано от датата на вписване на прекратяването чрез 
ликвидация в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. 

4. Определя срок за провеждане на процедурата по ликвидация на 6 
/шест/ месеца, считано от датата на обявяване на Покана до кредиторите в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията. При необходимост 
срокът може да бъде продължен. 

5.Определя възнаграждението на ликвидатора в размер на 2 (две) 
минимални работни заплати за страната за съответната година, определени 
с постановление на Министерски съвет на Република България. 
Възнаграждението да се счита за месечно.“ 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 
да гласува. 

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

предложението се приема. 
 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 
Юлияна БОЕВА 
Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002068ВН/29.01.2020 г., относно приемане „Ред и условия за 
провеждане на конкурс по документи за избор на оценители на имоти и 
вещи – общинска собственост, отговарящи на изискванията на Закона за 
независимите оценители“. 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 
Предлагам следния проект за решение: 
15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 80 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, приета с Решение №1443-8(30)/28,29.04.2014 г. и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20002068ВН/29.01.2020 г., Общински съвет – Варна, приема „Ред и 
условия за провеждане на конкурс по документи за избор на оценители на 
имоти и вещи – общинска собственост, отговарящи на изискванията на 
Закона за независимите оценители”, както следва: 

1. Да се проведе конкурс по документи за избор на независими 
оценители за изготвяне на пазарни оценки на имоти и вещи – общинска 
собственост.  
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2. Съобщението за провеждането на конкурса да се обяви в един 
местен ежедневник, на информационното табло и на официалната 
интернет - страница на Община Варна. 

3. Участниците в конкурса, следва да отговарят на следните 
условия: 

3.1. Да са физически лица или юридически лица, регистрирани по 
реда на Търговския закон, да са членове на Камарата на независимите 
оценители в България.; 

3.2. Да притежават валиден сертификат за оценителска 
правоспособност, издаден от Камарата на независимите оценители в 
България;  

4. Комплектът документи за участие в конкурса, следва да съдържа: 
4.1. Заявление за участие;  
4.2. Сертификат за оценителска правоспособност – копие, заверено 

от оценителя; 
4.3. Автореференция, съдържаща списък на оценки на имоти и 

вещи, извършени от оценителя; 
4.4. Препоръки; 
4.5. За физически лица – копие от документ за самоличност, 

заверено за вярност от участника; декларация, че лицето не е осъждано; 
4.6. За юридически лица – копие от удостоверение от Търговския 

регистър към Агенция по вписванията; декларация, че лицето не е 
обявено в несъстоятелност, не се намира в производство за обявяване в 
несъстоятелност и не се намира в ликвидация. 

5. Документите за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок 
от публикуване на обявлението, като: 

5.1. Участник в конкурса, подал документи като физическо лице, не 
може да участва в конкурса като част от юридическо лице, управляващо 
и представляващо дружеството, което е подало документи. 

5.2. Участник в конкурса, подал документи като част от 
юридическо лице, не може да участва в конкурса като физическо лице, 
което е подало документи. 

6. Конкурсът се провежда в 5-дневен срок от изтичане на срока за 
подаване на документите. 

7. Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на 
Кмета на Община Варна. В заповедта се посочва датата, мястото и часа за 
провеждане на конкурса. 

8. За резултатите от проведения конкурс, комисията изготвя 
доклад, който се представя на кмета на община Варна  за одобряване. 

9. Кметът на Община Варна издава заповед за утвърждаване на 
списък на независими оценители за изготвяне на оценки на имоти и вещи 
– общинска собственост, за определяне на възнагражденията за изготвяне 
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на оценки от различни разпоредителни и управленски действия и за реда 
на възлагане изготвянето на оценки.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед за утвърждаване на 
независимите оценители. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 
да гласува. 

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

предложението се приема. 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  
Край на заседанието:15.20 ч. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО“:                                                         

 
 

_________________                                                 _________________ 
 

/Юлияна БОЕВА/                                                     /Клавдия ВАСИЛЕВА/ 
 

 


