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ПРОТОКОЛ 
 

№ 12 
 
Днес 20.05.2021 г. от 11.30 ч. се проведе онлайн заседание на ПК 

„Собственост и стопанство“. 
 

В заседанието се включиха: 
 
Юлияна Боева – председател на комисията 
Ахмед Ахмед 
Бранимир Балачев 
Велин Стоянов 
Иван Иванов 
Красен Иванов 
Людмила Колева - Маринова 
Марица Гърдева  
Мария Ангелова - Дойчева 
Мартин Андонов 
Милена Димова  
Николай Костадинов 
Рюян Ризов 
Стефан Станев 

          Христо Атанасов 
 
Не се включиха: Светлан Златев и Станислав Иванов. 
 

 
Включи се още: Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ при Община Варна.  
 
 
Заседанието откри председателят на комисията Юлияна Боева.  

 
Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ предложи 

заседанието да протече при следният 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
Д15001400ВН-012ВН/09.04.2021 г. и писмо от Васил Пеловски – главен 
секретар към Висш съдебен съвет с рег. № ОС21000133ВН/11.03.2021 г., 
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относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 450-3-
1(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

2. Разглеждане на писмо от Недко Радев - Изпълнителен директор на 
„Пазари“ ЕАД с рег. № ОС21000145ВН/26.03.2021 г., относно даване на 
съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на моторни превозни 
средства, собственост на „Пазари“ ЕАД, гр. Варна.    

3. Разглеждане на писмо от адв. Емил Димитров – Ликвидатор на 
„Жилфонд“ ЕООД с рег. № РД21007438ВН/06.04.2021 г. и писмо от Петко 
Бойновски – Директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при Община Варна с рег. № РД21007438ВН-
001ВН/19.04.2021 г., относно вземане на решение за продължаване на срока за 
извършване на ликвидация на „Жилфонд“ ЕООД. 

4. Разглеждане на писмо от доц. д-р Христо Ганчев – управител на 
„СБАЛПФЗ-Варна“ ЕООД с рег. № Д19002125ВН-002ВН/13.08.2020 г., 
относно вземане на решение за увеличаване на капитала на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ 
ЕООД. 

5. Разглеждане на предложение от Иван Портних – Кмет на Община 
Варна с рег. № РД21009590ВН/11.05.2021 г., относно вземане на решение за 
учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Панайот Кърджиев“ № 5, в полза на Сдружение с нестопанска цел 
„Център за рехабилитация и социални контакти на деца и лица със зрителни 
увреждания“ – клон Варна. 

6. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
Д16000819ВН-012ВН/19.03.2021 г. и писмо от проф. д-р Емил Ковачев – 
управител на „СБАГАЛ проф. д-р Д. Стаматов – Варна“ ЕООД с рег. № 
Д16000819ВН-009ВН/15.01.2021 г., относно продължаване срока на договор за 
учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. 
Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150. 

7. Разглеждане на писмо от Минко Христов - Изпълнителен директор на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № Д16001102ВН-
016ВН/16.02.2021 г., относно продължаване срока на договор за учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху имот – публична общинска 
собственост, представляващ сграда с идентификатор 10135.2561.2.1, находяща 
се в гр. Варна, Приморски парк. 

8. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
РД20002558ВН-001ВН/19.02.2021 г., относно предоставяне на имоти 
общинска собственост на ОП „Общински паркинги и синя зона“ за 
безвъзмездно управление. 

9. Разглеждане на писмо от д-р Божанка Георгиева – изпълнителен 
директор на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД - Варна с рег. № 
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ОС21000141ВН/23.03.2021 г., относно одобряване на застраховател на 
имуществото на дружеството. 

10. Разглеждане на писмо от д-р Соня Цекова – управител на „ДКЦ 4 
Варна“ ЕООД с рег. № ОС21000116ВН/05.03.2021 г., относно одобряване на 
застраховател на имуществото на дружеството. 

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

предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 
1. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 

„Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
Д15001400ВН-012ВН/09.04.2021 г. и писмо от Васил Пеловски – главен 
секретар към Висш съдебен съвет с рег. № ОС21000133ВН/11.03.2021 г., 
относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 450-3-
1(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

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. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния 
кодекс и във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
Д15001400ВН-012ВН/09.04.2021 г., Общински съвет – Варна поправя 
очевидна фактическа грешка в свое решение № 450-3-1(10)/16.12.2020 г., 
както следва: 

  текста: „с площ от 37,95 (тридесет и седем цяло и деветдесет и пет) 
кв.м“  

да се чете: „с площ от 97,15 (деветдесет и седем цяло и петнадесет) 
кв.м“ 

  като същото в цялост придобива следния вид: 
„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. № Д15001400ВН-011ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва 
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се предоставят 
за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, 
по реда на чл. 12 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“,  с част от 
имот - частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, ж.к. „Чайка“ до бл. 
34, представляващо две помещения, разположени в средната част на 
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подблоковото пространство на осем етажен жилищен блок, със самостоятелен 
вход отдясно, с площ от 97,15 (деветдесет и седем цяло и петнадесет) кв.м, 
(съгласно скица), предмет на Акт за общинска собственост № 58/07.02.1997 г. 

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, 
във връзка с 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. № Д15001400ВН-011ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна, 
предоставя за безвъзмездно управление на Висш съдебен съвет, гр. София 
1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, ет. 1, за нуждите на Апелативен съд - Варна, 
част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
„Чайка“ до бл. 34, представляващ две помещения разположени в средната част 
на подблоковото пространство на осем етажен жилищен блок, със 
самостоятелен вход отдясно, с площ 97,15 (деветдесет и седем цяло и 
петнадесет) кв.м (съгласно скица), предмет на Акт за общинска собственост № 
58/07.02.1997 г., за срок от 5 (пет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия  имот се извършва от лицето, на което е 
предоставен за управление. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването 
на заповед и сключването на договор за безвъзмездно управление върху 
гореописания имот, 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 - 1, 

предложението се приема. 
 

ВТОРА ТОЧКА 
 
2. Разглеждане на писмо от Недко Радев - изпълнителен директор на 

„Пазари“ ЕАД с рег. № ОС21000145ВН/26.03.2021 г., относно даване на 
съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на моторни превозни 
средства, собственост на „Пазари“ ЕАД, гр. Варна.    

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. 17, 17А и 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 писмо от Недко Николаев 
Радев - Изпълнителен директор на „Пазари“ ЕАД с рег. № 
ОС21000145ВН/26.03.2021 г. и Протокол от проведено заседание на Съвета на 
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директорите на дружеството, Общински съвет - Варна дава съгласие за 
продажба чрез търг с явно наддаване на следните моторни превозни средства, 
собственост на „ПАЗАРИ“ ЕАД, гр. Варна, а именно: 

1. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ - марка ДАЧИЯ, модел 1307 д, peг. № 
В3524КА, рама № UU1D4F76X43427894, двигател № F8QP636C031220, 
цвят - светло сив металик, гориво – дизел, при начална тръжна цена в размер 
на 530 лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от независим оценител; 
 2. ЛЕК АВТОМОБИЛ - марка СИТРОЕН, модел БЕРЛИНГО ХТР, 
peг. № В8887КК, рама № VF7GJRHYK93238588, двигател № 
10DYUE3004673, цвят - зелен металик, гориво – дизел, при начална тръжна 
цена в размер на 2 810 лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от 
независим оценител; 

3. ЛЕК АВТОМОБИЛ - марка ШКОДА, модел ОКТАВИЯ, peг. № 
В8883КС, рама № TMBBS21Z452046051, двигател № BJB136452, цвят - 
светло сив металик, гориво – дизел, при начална тръжна цена в размер на 3 
210 лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от независим оценител. 

Размер на депозита - 10 % от стартовата тръжна цена за всеки от 
посочените по-горе автомобили с включен ДДС, платими по банкова сметка 
на дружеството. 

Стъпка на наддаване -10 % от стартовата тръжна цена. 
Публичният търг да се проведе на  ................. 2021 г., от 10:00 ч., в 

„ПАЗАРИ“ ЕАД, гр. Варна, ул. „Дрин“ № 65. 
Общински съвет - Варна утвърждава следните ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 
- заявление по образец за участие в търга; 

- ЕИК (за еднолични търговци, кооперации, търговски дружества и 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в ТРРЮЛНЦ към Агенция 
по вписванията) или съдебно удостоверение за актуалното правно състояние 
на заявителя (за лица, които не са регистрирани съгласно ЗТРРЮЛНЦ) или 
документ за самоличност на физически лица (копие, заверено от участника); 
 - за юридически лица и еднолични търговци - декларация 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. 

- декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните условия; 
- декларация, по образец за извършен оглед на МПС; 
- декларация за не разгласяване на информацията, предоставена във връзка с 
участието в търга; 
- платежен документ за внесен депозит; 
- платежен документ за закупена тръжна документация. 
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 Огледът се извършва до датата на провеждане на публичния търг с явно 
наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна документация в 
предварително определен ден и час за всички участници. 
 Краен срок за приемане на заявления за участие - до 12.00 ч. ………… 
2021 г. (един ден преди крайния срок). 
 Предложенията за участие в търга /за всеки автомобил поотделно/ се 
подават в запечатан непрозрачен плик в определения краен срок, като върху 
плика се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование 
на търга, както и автомобила, за който участникът желае да участва. 

При липса на кандидати, търгът се провежда повторно с намалена 
стартова цена с 3% от първоначално обявената цена на МПС, на …………. 
2021 г. /един месец по-късно/, от 10:00 ч., на същото място. 

Срок за заплащане на цената - три работни дни след изготвяне и 
подписване на протокол от комисията по търга, по банков път, по банкова 
сметка на продавача. 

Договор за продажба се сключва след заплащане на цената на МПС и 
заплащане на режийни разноски на дружеството - продавач в размер на 2% 
върху пазарната цена, определена от независим оценител. 

Условията за провеждане на търга се оповестяват по подходящ начин, 
съгласно Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху 
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества. 

Общински съвет - Варна упълномощава изпълнителния директор на 
„ПАЗАРИ“ ЕАД, гр. Варна да назначи комисия за провеждане на търга, както 
и да одобри протокола от проведения търг и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

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

предложението се приема. 
 

ТРЕТА ТОЧКА 
 
3. Разглеждане на писмо от адв. Емил Димитров – Ликвидатор на 

„Жилфонд“ ЕООД с рег. № РД21007438ВН/06.04.2021 г. и писмо от Петко 
Бойновски – Директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при Община Варна с рег. № РД21007438ВН-
001ВН/19.04.2021 г., относно вземане на решение за продължаване на срока за 
извършване на ликвидация на „Жилфонд“ 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. 266, ал. 2, изречение трето от Търговския закон, 
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във връзка с писмо от адв. Емил Димитров - ликвидатор на „Жилфонд“ ЕООД 
/в ликвидация/ с рег. № РД21007438ВН/06.04.2021 г. и писмо от Петко 
Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при Община Варна с рег. № РД21007438ВН-
001ВН/19.04.2021 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за продължаване 
на срока за ликвидация на „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/, ЕИК 813109281, 
до шест месеца, считано от 03.05.2021 г. – датата на изтичане на срока за 
ликвидация на дружеството, обявен в Търговския регистър при Агенцията по 
вписванията. 

Общински съвет – Варна възлага на ликвидатора на дружеството 
вписването на продължаването на срока за извършване на ликвидацията в 
Търговския регистър при Агенцията по вписванията, 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 - 9; против - 0; въздържали се - 6, 

предложението се приема. 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 
4. Разглеждане на писмо от доц. д-р Христо Ганчев – управител на 

„СБАЛПФЗ-Варна“ ЕООД с рег. № Д19002125ВН-002ВН/13.08.2020 г., 
относно вземане на решение за увеличаване на капитала на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ 
ЕООД. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 148, ал. 1, 
т. 2 от Търговския закон, чл. 100, ал. 1, ал. 2, т. 4, ал. 4 и ал. 8 от Закона за 
лечебните заведения, чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и във връзка с писмо от доц. д-р Христо Ганчев – 
управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-
фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД с рег. № Д19002125ВН-
002ВН/13.08.2020 г., Общински съвет – Варна увеличава капитала на 
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 
заболявания - Варна“ ЕООД, ЕИК 000090147, с 534 000 /петстотин тридесет и 
четири хиляди/ лева, представляващи стойността на целеви субсидии за 
погасяване на задължения на лечебното заведение, отпуснати с решение № 
1042-2/23/21.12.2017 г. на Общински съвет – Варна, решение № 1108-
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2/28/21.03.2018 г. на Общински съвет – Варна и решение № 64-2/3/27.12.2019 
г. на Общински съвет – Варна, чрез записване от едноличния собственик на 
капитала Община Варна на нови 53 400 /петдесет и три хиляди и 
четиристотин/ броя дяла с номинална стойност от по 10 /десет/ лева всеки. В 
резултат на извършеното увеличение, капиталът на дружеството е в размер на 
908 000 /деветстотин и осем хиляди/ лева, разпределени на 90 800 /деветдесет 
хиляди и осемстотин/ дяла, всеки с номинална стойност от 10 /десет/ лева.  

Изменя чл. 5, ал. 1, изречение първо от Устава на „Специализирана 
болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ 
ЕООД, който да придобие следния вид: 

„Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 908 000 /деветстотин и 
осем хиляди/ лева, разпределени на 90 800 /деветдесет хиляди и осемстотин/ 
дяла, с номинална стойност от по 10 /десет/ лева.“ 

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на „Специализирана 
болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - 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. 
 

След проведените дебати членовете на комисията изразиха становище, 
да се изиска информация от дирекция „Здравеопазване“ и дирекция „Финанси 
и бюджет“ при Община Варна, какви средства Община Варна е отпускала на 
дружеството от началото на 2020 г. до момента с оглед прецизиране на сумата, 
с която да бъде увеличен капитала на дружеството. Също така управителят на  
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични 
заболявания - Варна“ ЕООД да предостави информация каква част от 
предоставените от Община Варна средства са изразходвани до момента. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение, като ПК „Собственост и стопанство“ дава положително становище. 
В случай, че исканата информация бъде предоставена до следващото 
заседание на Общински съвет – Варна, проекта за решение следва да бъде 
коригиран с актуалната информация и включен в дневния ред. 

 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 3; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

ПЕТА ТОЧКА 
 
5. Разглеждане на предложение от Иван Портних – Кмет на Община 

Варна с рег. № РД21009590ВН/11.05.2021 г., относно вземане на решение за 
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учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Панайот Кърджиев“ № 5, в полза на Сдружение с нестопанска цел 
„Център за рехабилитация и социални контакти на деца и лица със зрителни 
увреждания“ – клон Варна. 

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. 9 от Закона за общинската собственост и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД21009590ВН/11.05.2021 
г., Общински съвет - Варна приема следното изменение в „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021“: В 
Раздел XV „Недвижими имоти и вещи - частна общинска собственост, за 
които Община Варна ще 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“ се добавя ж.к. „Владислав Варненчик“, ул. ,,Панайот Кърджиев“ 
(,,Изток”) № 5, кв. 23, представляващ масивна жилищна сграда на един етаж и 
сутерен със застроена площ 80 кв.м и дворно място с площ 256 кв.м, предмет 
на Акт за общинска собственост № 512/27.01.1998 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 и 
по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21009590ВН/11.05.2021 г., Общински съвет - Варна учредява безвъзмездно 
право на ползване на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЦЕНТЪР 
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНИ КОНТАКТИ НА ДЕЦА И ЛИЦА 
СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ" - клон Варна, ЕИК 104686779, със 
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. ,,Панайот Кърджиев“ № 5, 
представлявано от Анелия Димитрова Тимофеева – Маринова, върху имот - 
частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, ул. 
,,Панайот Кърджиев“ (,,Изток“) № 5, кв. 23, представляващ масивна жилищна 
сграда на етаж и сутерен със застроена площ от 80 (осемдесет) кв.м и дворно 
място с площ от 256 (двеста петдесет и шест) кв.м, предмет на Акт за 
общинска собственост № 512/27.01.1998 г. за срок от 5 (пет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 
отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 
свързани с ползването на имота, са за сметка на ползвателя.  

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

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. 

 
ШЕСТА ТОЧКА 

 
6. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 

„Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
Д16000819ВН-012ВН/19.03.2021 г. и писмо от проф. д-р Емил Ковачев – 
управител на „СБАГАЛ проф. д-р Д. Стаматов – Варна“ ЕООД с рег. № 
Д16000819ВН-009ВН/15.01.2021 г., относно продължаване срока на договор за 
учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. 
Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150. 

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. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, 
чл. 48, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, във връзка с писмо от проф. д-р Емил 
Ковачев – Управител на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение проф. д-р Д. Стаматов - Варна“ ЕООД с рег. 
№ Д16000819ВН-009ВН/15.01.2021 г. и писмо от Петко Бойновски – директор 
на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при 
Община Варна с рег.№ Д16000819ВН-012ВН/19.03.2021 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за продължаване на срока на договор с рег. № 
Д16000819ВН/20.06.2016 г. между Община Варна и „Специализирана болница 
по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Д. Стаматов - 
Варна“ ЕООД за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2556.324 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и шест.триста двадесет и 
четири), с площ от 4 812 (четири хиляди осемстотин и дванадесет) кв.м, 
предмет на Акт за общинска собственост № 7494/11.07.2013 г., вписан в 
Службата по вписвания – гр. Варна с вх. рег. № 15661/12.07.2013 г., Акт № 
175, дело № 8380, за срок от 5 години. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
сключването на анекс към горецитирания 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 - 14; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
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СЕДМА ТОЧКА 
 

7. Разглеждане на писмо от Минко Христов - изпълнителен директор на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № Д16001102ВН-
016ВН/16.02.2021 г., относно продължаване срока на договор за учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху имот – публична общинска 
собственост, представляващ сграда с идентификатор 10135.2561.2.1, находяща 
се в гр. Варна, Приморски парк. 

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. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, 
чл. 48, ал. 1, т. 6 Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и във връзка с писмо на Минко Христов 
– Изпълнителен директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № 
Д16001102ВН-016ВН/16.02.2021 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
продължаване на срока на Договор с рег. № Д16001102ВН/29.07.2016 г., 
сключен между Община Варна и „Дворец на културата и спорта“ ЕАД за 
учредяване на безвъзмездно ползване върху недвижим имот - публична 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Приморски“, 
представляващ сграда „Летен театър“, с идентификатор 10135.2561.2.1 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и едно.две.едно), 
със застроена площ от 2 543 (две хиляди петстотин четиридесет и три) кв.м, 
предмет на Акт за публична общинска собственост № 7038/23.07.2012 г., 
вписан в Службата по вписванията – гр. Варна с вх. рег. № 15342/23.07.2012 г., 
Акт № 55, том XXXIX, за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
сключването на анекс към горецитирания 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 - 14; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 

ОСМА ТОЧКА 
 

8. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
РД20002558ВН-001ВН/19.02.2021 г., относно предоставяне на имоти 
общинска собственост на ОП „Общински паркинги и синя зона“ за 
безвъзмездно управление. 
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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. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, 
във връзка  чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и във връзка с писмо от Петко 
Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ при Община Варна с рег. № РД20002558ВН-
001ВН/19.02.2021 г., Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно за 
управление на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ И 
СИНЯ ЗОНА“, представлявано от Младен Маринов Иванов – Директор, имоти 
общинска собственост, както следва: 

1. гр. Варна, ул. ,,Ал. Рачински“ № 29, ъгъла с ул. „Г. Бенковски“ № l - 
част от имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1504.38.12.22 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
четири.тридесет и осем.дванадесет.двадесет и две) със застроена площ от 
59,87 (петдесет и девет цяло осемдесет и седем стотни) кв.м, заедно с 5,46% 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж - предмет 
на Акт за общинска собственост № 7158/29.10.2012 г. Граници на имота: на 
същия етаж - няма, по обекта - няма, над обекта - Самостоятелен обект в 
сграда 10135.1504.38.12.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
четири.тридесет и осем.дванадесет.едно), Самостоятелен обект в сграда 
10135.1504.38.12.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
четири.тридесет и осем.дванадесет.две); 

2. гр. Варна, ж.к. ,,Владислав Варненчик“ IV-ти м.р. поземлен имот 
представляващ, УПИ VII „за гаражи и паркинг“, кв. 21, до бл. 401, 
представляващ земя с площ от 4 100 (четири хиляди и сто) кв.м, предмет на 
Акт за общинска собственост № 738/03.02.1998 г.; 

3. гр. Варна, ул. „Тихомир“, УПИ - IX „за подземен гараж“, 16-ти п.р., 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3515.326 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.триста двадесет и шест) 
с площ от 2 674 (две хиляди шестстотин седемдесет и четири) кв.м, предмет на 
Акт за общинска собственост № 7151/31.10.2012 г.; 

4. гр. Варна, ул. „Академик Сахаров“, 26-ти м.р., по плана на гр. 
Варна, представляващ УПИ I „обществен гараж“, с площ от 1 767 (хиляда 
седемстотин шестдесет и седем) кв.м, предмет на Акт за общинска 
собственост № 5308/05.11.2008 г.; 

5. гр. Варна, ж.к. ,,Младост“ - II м.р., представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3512.207 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и дванадесет.двеста и седем), целия с площ от 2 464 (две хиляди 
четиристотин шестдесет и четири) кв.м, по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-64/16.05.2008 г. на 
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, 
предмет на Акт за общинска собственост № 6354/18.03.2011 г.; 
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6. гр. Варна, ул. „Роза“, кв. 8 на 25-ти п.р., представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.2553.74 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и три.седемдесет и четири), идентичен с УПИ I 
„обществен гараж“ целия с площ от 4 419 (четири хиляди четиристотин и 
деветнадесет) кв.м, по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на 
Агенция по геодезия, картография и кадастър и последно изменен със Заповед 
№ КД-14-03-67/25.01.2010 г. на Началника на Служба по геодезия, 
картография и кадастър - Варна, предмет на Акт за общинска собственост № 
4899/02.09.2008 г.; 

7. гр. Варна, ул. „Мир“ № 40, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.2554.419 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин петдесет и четири.четиристотин и деветнадесет) с площ от 1 220 
(хиляда двеста и двадесет) кв.м, попадащ в терени за ново жилищно 
строителство по плана на 24-ти м.р., при граници: ПИ 10135.2554.420, ПИ 
10135.2554.421, ПИ 10135.2554.417, предмет на Акт за общинска собственост 
№ 7467/24.06.2013 г., вписан в Служба вписвания на 25.06.2012 г., вх. 
регистър 13690, Акт № 13, том XXXVII, дело 7370; 

8. гр. Варна, „Южна промишлена зона“, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.5501.307 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и едно.триста и седем) (стар ПИ № 68) с площ от 2 450 (две 
хиляди четиристотин и петдесет) кв.м, при граници: имоти с идентификатор 
10135.5501.410, 10135.5501.24 и път; 

9. гр. Варна, пл. „Петко Р. Славейков“, представляващ поземлен имот 
с идентификатор 10135.1506.856 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и шест.осемстотин петдесет и шест), с площ от 4 457 (четири 
хиляди четиристотин петдесет и седем) кв.м, при граници на имота: ПИ 
10135.1506.793, предмет на Акт за общинска собственост № 7234/23.11.2012 
г.; 

10. гр. Варна, ул. „Мусала“, кв. 41, представляващ УПИ III „за 
озеленяване, паркинг и туристически информационен център“ с площ от 2 570 
(две хиляди петстотин и седемдесет) кв.м, при граници на имота: ул. 
„Мусала“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Преслав“, УПИ II „клуб на 
архитекта“, УПИ „жил. строителство, магазини, инф.центьр“, предмет на Акт 
за общинска собственост № 7234/23.11.2012 г.; 

11. гр. Варна, ул. „Братя  Миладинови“, представляващ УПИ II- „за 
подземен паркинг-гараж“, с площ от 3 650 (три хиляди шестстотин и петдесет) 
кв.м, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“, при граници на имота: 
ул. „Братя Миладинови“, УПИ I „за административна сграда на Община  
Варна“, ул. „Марин Дринов“, предмет на Акт за общинска собственост № 
4981/14.05.2008 г., вписан в Служба по вписванията на 23.05.2008 г., вх. рег. 
№ 13838, том XLIII, дело 10613; 
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12. гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Инж. Каракулаков“, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5502.141 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.сто четиридесет и едно) с площ  
от 2 861 (две хиляди осемстотин шестдесет и един) кв. м, попадащ в УПИ I „за 
културен дом, кметство, паркинг“, кв. 15, 27-ми п.р., при граници: ПИ 
10135.5504.67, ПИ 10135.5502.140, ПИ 10135.5502.139, ПИ 10135.5502.142, 
ПИ 10135.5502.143, предмет на Акт за общинска собственост № 
7522/23.08.2013 г., вписан в Служба по вписванията на 26.08.2013 г., вх. рег. 
№ 19350; Акт № 29, том L I, дело № 10549, 

за срок от 5 (пет) години. 
Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 

отпадъци, данъка върху недвижимия имот се извършва от лицето, на което е 
предоставен за управление. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването 
на заповед и сключването на договор за безвъзмездно управление за горе 
описания недвижим имот в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона“. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 6, 

предложението се приема. 
 

ДЕВЕТА ТОЧКА 
 

9. Разглеждане на писмо от д-р Божанка Георгиева – изпълнителен 
директор на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД - Варна с рег. № 
ОС21000141ВН/23.03.2021 г., относно одобряване на застраховател на 
имуществото на дружеството. 

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

местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и писмо от д-р Божанка Георгиева – изпълнителен 
директор на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД - Варна с рег. № 
ОС21000141ВН/23.03.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява избрания от 
дружеството застраховател - Застрахователно акционерно дружество 
„Армеец“ АД, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка на 
сградата и имуществото на дружеството. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
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Резултати от гласуването: за - 15; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 

 
ДЕСЕТА ТОЧКА 

 
10. Разглеждане на писмо от д-р Соня Цекова – управител на „ДКЦ 4 

Варна“ ЕООД с рег. № ОС21000116ВН/05.03.2021 г., относно одобряване на 
застраховател на имуществото на дружеството. 

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

местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и писмо от д-р Соня Цекова – управител на 
„Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ ЕООД с рег. № 
ОС21000116ВН/05.03.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява избрания от 
дружеството застраховател – Булстрад Виена Иншурънс Груп, 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 - 15; против - 0; въздържали се - 0, 

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

председателя на комисията.  
 
 

 
Край на заседанието: 12.30 ч. 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                    ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО“:                                                         
 
________/П/_________                                                _________/П/________ 
 
/Юлияна БОЕВА/                                                         /Нели ЕВЛОГИЕВА/ 


