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ПРОТОКОЛ 

№ 29 

Днес 16.12.2022 г. от 11:00 часа в зала „Пленарна“ се проведе 

заседание на ПК „Собственост и стопанство”. 

 

На заседанието присъстваха следните общински съветници: 

 

Юлияна Боева – председател на комисията 

Ахмед Ахмед  

Велин Стоянов  

Иван Иванов 

Марица Гърдева 

Мария Ангелова-Дойчева 

Мария Димитрова 

Милена Димова 

Николай Малев 

Николай Почеканов 

Рюян Ризов 

Светлан Златев 

Станислав Иванов 

Стефан Станев 

Тодор Балабанов 

Христо Атанасов 

 

 Отсъстваха: Красен Иванов, Людмила Колева-Маринова и Стоян 

Петков. 

 Заседанието откри председателят на комисията Юлияна Боева. 

 Председателят на ПК „Собственост и стопанство предложи 

заседанието да протече при следният  

ДНЕВЕН РЕД 

 

 1. Разглеждане на предложение от Тодор Балабанов – Председател на 

Общински съвет – Варна с рег. № ОС22000780ВН/04.11.2022 г., относно 

изменение на Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор 

на членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия 

на Община Варна. 

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

РД22024501ВН/15.11.2022 г., относно вземане на решение за провеждане на 

търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в 

Община Варна, село Казашко, местност „Край село“, ПИ 35211.10.18. 
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3. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22024498ВН/15.11.2022 г., относно вземане на решение за провеждане на 

търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в 

Община Варна, село Казашко, местност „Край село“, ПИ 35211.10.16. 

4. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

Д17001048ВН-016ВН/25.11.2022 г., относно учредяване на безвъзмездно право 

на ползване върху имот - частна общинска собственост, находящи се в гр. 

Варна, ул. „Драва Соболч“ № 7А, в полза на СДРУЖЕНИЕ „ЗДРАВЕ, 

КУЛТУРА, САМОЧУВСТВИЕ, ИНТЕГРИРАНО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“. 

5. Разглеждане на докладна записка от Момчил Йондров – ликвидатор на 

„Централен универсален магазин – Варна“ ЕАД /в ликвидация/ с рег. № 

ОС22000862ВН/12.12.2022 г., относно разрешение за продажба на активите на 

„ЦУМ – Варна“ ЕАД. 

6. Разглеждане на писмо от Минко Христов – изп. директор на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД с рег. № ОС22000865ВН/13.12.2022 г., относно 

избор на застраховател на дружеството. 

7. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22003428ВН-013ВН/15.12.2022 г., относно вземане на решение за 

предоставяне безвъзмездно за управление на имот – публична общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, в полза на Спортно 

училище „Георги Бенковски“. 

8. Разглеждане на писмо от Петя Проданова – Кмет на район 

„Приморски“ с рег. № АУ073199ПР-007ПР-006ВН/19.04.2022 г., относно 

решение на Експертен съвет по устройство на територията и писмо от 

Щериана Иванова – Председател на ПК „Архитектура и градоустройство“ с 

рег. № АУ073199ПР-007ПР-007ВН/15.12.2022 г. 

9. Разни. 

 

Резултати от гласуването: за – 12; против – 1; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

 1. Разглеждане на предложение от Тодор Балабанов – Председател на 

Общински съвет – Варна с рег. № ОС22000780ВН/04.11.2022 г., относно 

изменение на Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за 

избор на членове на органите за управление и контрол на публичните 

предприятия на Община Варна. 

 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 70 от 

Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 137, ал. 
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1, т. 5 и чл. 221, т. 5 от Търговския закон и по предложение на Тодор 

Балабанов – Председател на Общински съвет – Варна с рег. № 

ОС22000780ВН/04.11.2022 г., Общински съвет – Варна ИЗМЕНЯ чл. 31 от 

Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 

на органите за управление и контрол на публичните предприятия на 

Община Варна и отменя чл. 32, чл. 33, чл. 34 и Приложение 1 към нея, както 

следва: 

§. 1. чл. 31 Възнагражденията на членовете на органите за управление 

и контрол на публичните предприятия с едноличен собственик на капитала 

община Варна, се определят в зависимост от спецификата на дейността на 

всяко търговско дружество, с отделно решение на Общински съвет – Варна 

за всяко едно от тях. 

§. 2. Отменя чл. 32, чл. 33 и чл. 34 от Наредбата за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на Община Варна и Приложение 1 към 

нея. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

 

Резултати от гласуването: за – 11, против – 1, въздържали се – 2; 

предложението се приема.  

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

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

РД22024501ВН/15.11.2022 г., относно вземане на решение за провеждане на 

търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в 

Община Варна, село Казашко, местност „Край село“, ПИ 35211.10.18. 

 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, по реда на чл. 50 и чл. 51 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22024501ВН/15.11.2022 г., Общински съвет - Варна реши да се проведе 

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - 

частна общинска собственост, находящ се в Община Варна, село Казашко, 

местност „Край село“, представляващ поземлен имот с идентификатор 

35211.10.18 (тридесет и пет хиляди двеста и единадесет. десет. 

осемнадесет), с площ 345 (триста четиридесет и пет) кв. м, за срок от 5 (пет) 

години, при стартова месечна наемна цена в размер на 10 лв. (десет лева), 
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без включен ДДС, определена съгласно представената от независим 

оценител експертна оценка. 

    За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 

9036/02.06.2016 г. 

Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата месечна наемна цена в 

размер на 1 (един) лев. 

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 по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), съдебно 

удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за юридически 

лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) или документ за 

самоличност за физически лица (копие заверено за вярност 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 обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга;  

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер 12 (дванадесет)  

лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 

„Централна кооперативна банка“ АД - клон Варна (оригинал); 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХII-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 (оригинал). 

Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с явно 

наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна документация. 

Документите за участие в търга да са 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 

организацията и провеждането на публичния търг, както и осъществяването 
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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. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

 

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

предложението се приема.  

 

ТРЕТА ТОЧКА 
 

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

РД22024498ВН/15.11.2022 г., относно вземане на решение за провеждане на 

търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в 

Община Варна, село Казашко, местност „Край село“, ПИ 35211.10.16. 

 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, по реда на чл. 50 и чл. 51 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22024498ВН/15.11.2022 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - 

частна общинска собственост, находящ се в Община Варна, село Казашко, 

местност „Край село“, представляващ поземлен имот с идентификатор 

35211.10.16 (тридесет и пет хиляди двеста и единадесет.десет.шестнадесет) 

с площ 963 (деветстотин шестдесет и три) кв.м, за срок от 5 (пет) години, 

при стартова месечна наемна цена, в размер на 25 (двадесет и пет) лева, без 

включен ДДС, определена съгласно представената от независим оценител 

експертна оценка. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 

9035/02.06.2016 г. 

Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата месечна наемна цена в 

размер на 2,50 (два и петдесет) лева. 

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: 
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2.1. заявление по образец за участие в търга; 

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 на ЗЮЛНЦ) или 

документ за самоличност за физически лица (копие - заверено за вярност 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 обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 30 (тридесет) 

лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 

„Централна кооперативна банка“ АД - клон Варна (оригинал); 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХII-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 (оригинал). 

Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с явно 

наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна документация. 

Документите за участие в търга да са 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 

организацията и провеждането на публичния търг, както и 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. 

 

 Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

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

предложението се приема. 
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ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

 4. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

Д17001048ВН-016ВН/25.11.2022 г., относно учредяване на безвъзмездно 

право на ползване върху имот - частна общинска собственост, находящи се 

в гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ № 7А, в полза на СДРУЖЕНИЕ „ЗДРАВЕ, 

КУЛТУРА, САМОЧУВСТВИЕ, ИНТЕГРИРАНО УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ“. 

 

 Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 

 

4. 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 от Кмета на Община 

Варна с рег. № Д17001048ВН-016ВН/25.11.2022 г., Общински съвет - Варна 

приема следното изменение в Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 година, допълва 

Раздел XIV „Недвижими имоти и вещи - частна общинска собственост, за 

които в община Варна ще се проведе процедура по учредяване право на 

ползване по реда на чл. 39 от Закона за общинската собственост и 

разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество“, с имот - частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ № 7А.  

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

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № Д17001048ВН-

016ВН/25.11.2022 г., Общински съвет – Варна взема решение за учредяване 

на СДРУЖЕНИЕ „ЗДРАВЕ, КУЛТУРА, САМОЧУВСТВИЕ, 

ИНТЕГРИРАНО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“, БУЛСТАТ 176444749 

безвъзмездно право на ползване за срок до 01.11.2023 г., върху недвижим 

имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Драва Соболч“ № 7А, представляващ 

сграда с идентификатор 10135.2558.87.3 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.осемдесет и седем.три) със 

застроена площ 69 (шестдесет и девет) кв. м, етажност: 2 (два), 

предназначение: Заведение за социални грижи, предмет на Акт за частна 

общинска собственост № 1959/18.12.2000 г. 

Всички разходи свързани с ползването на имота се заплащат от 

ПОЛЗВАТЕЛЯ - ел. енергия, вода, данък (съгласно чл. 11, ал. 5 от Закона за 

местните данъци и такси), такса битови отпадъци, застраховка и текуща 

поддръжка. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
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ползване 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 – 13, против – 0, въздържали се – 3; 

предложението се приема. 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

5. Разглеждане на докладна записка от Момчил Йондров – ликвидатор 

на „Централен универсален магазин – Варна“ ЕАД /в ликвидация/ с рег. № 

ОС22000862ВН/12.12.2022 г., относно разрешение за продажба на активите 

на „ЦУМ – Варна“ ЕАД. 

 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл.5, чл. 17А, ал. 1 и ал. 3 и чл. 

17Б, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 

върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества и във 

връзка с писмо от Момчил Райчев Йондров – Ликвидатор на „ЦЕНТРАЛЕН 

УНИВЕРСАЛЕН МАГАЗИН ВАРНА“ ЕАД с рег. № 

ОС22000862ВН/12.12.2022 г., Общински съвет – Варна в качеството си на 

упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на 

„ЦЕНТРАЛЕН УНИВЕРСАЛЕН МАГАЗИН ВАРНА“ ЕАД, дава съгласие 

за продажба чрез търг с явно наддаване на следните недвижими имоти, 

включени в капитала на дружеството, а именно: 

 

 

№ 

Местонахождение 

и вид на имота 

Площ 

кв.м 

идентификатор Данъчна 

оценка  

в лв. 

ПО/Нача

лна 

тръжна 

цена  

в лв.  

1. гр. Варна, 

ул.“Архимандрит 

Филарет“ № 7, 

апартамент  

122,21 

34,22% от 

общите 

части на 

сградата 

10135.1507.536.1.1 190 209,40 511 500 

2. гр. Варна, 

ул.“Архимандрит 

Филарет“ № 7, 

108,21 

30,30% от 

общите 

10135.1507.536.1.3 154 334,80 456 800 
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апартамент части на 

сградата 

 

Продажбата да се извърши чрез провеждането на търг с явно 

наддаване при начална цена за всеки имот, съгласно посочената в 

таблицата. 

Търгът да се проведе в едномесечен срок от датата на решението на 

Общински съвет – Варна, от 10:00 часа в гр. Варна, ул. „Архимандрит 

Филарет“ № 7. 

Началната тръжна цена за всеки от продаваемите имоти е определена 

съгласно пазарни оценки, изготвени от независим оценител Стефан Тодоров 

Данговски, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност с рег. 

№ 100102036 от 22.08.2011 г. от Камарата на независимите оценители в 

България. 

Размерът на депозита за участие в търга е 10% от обявената начална 

тръжна цена за всяка позиция поотделно и се внася по банкова сметка на  

дружеството BG 04 BPBI 8170 16 00537924 BPBIBGSF, за което се издава 

съответния счетоводен документ. 

Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена за всяка позиция 

поотделно. 

Място за закупуване на тръжната документация – гр. Варна, ул. 

„Архимандрит Филарет“ № 7 при цена в размер на 200,00 (двеста) лева, с 

включен ДДС. Заплащането е по банкова сметка на дружеството, 

аналогично на депозита за участие в търга. 

Условията за търга се разгласяват на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна, най – малко 14 дни преди датата на търга.  

Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи се 

депозират лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка, всеки работен ден от 09:30 часа до 

15:30 часа, в срок до деня предхождащ деня на търга. 

Оглед на недвижимите имоти, предмет на продажбата, може да се 

извършва всеки ден до деня предхождащ търга, след представянето на 

документ за закупена тръжна документация. 

В случай, че на първоначално обявения търг не се яви кандидат за 

дадена позиция, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде 

допуснат до участие, се насрочва повторен търг, който да се проведе в 

едномесечен срок, след датата на първия търг в 10:00 часа в гр. Варна, ул. 

„Архимандрит Филарет“ № 7. 

При повторния търг, стартовата цена на непродадените на първия търг 

недвижими имоти се намалява с 10 %. 

Място на закупуване на тръжната документация за повторния търг – гр. 

Варна, ул. „Архимандрит Филарет“ № 7. 

Размерът на депозита за участие в повторния търг е 10 % от обявената 

нова начална тръжна цена за всяка конкретна позиция поотделно. 
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Начин на плащане на постигнатата тръжна цена – по банков път по сметка 

на дружество. 

Заплащането следва да се извърши в тридневен срок от датата на 

връчване на протокола за търга на спечелилия търга участник за дадената 

позиция. 

Договорът за продажбата на недвижимите имоти, предмет на търга, се 

подписват в 14 – дневен срок от датата на преведената сума в размер на 

постигната тръжна цена за дадена позиция. 

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 юридическите лица и еднолични търговци или заверено от 

участника - физическо лице, копие от личната карта; 

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. Удостоверение за липса на задължения от съответното 

подразделение на НАП; 

2.5. Удостоверение за липса на задължения към Община Варна, 

издадено  от дирекция „Местни данъци“; 

2.6. Декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 

запознаване с тръжните условия; 

2.7. Декларация за извършен оглед; 

2.8. Декларация за неразгласяване на информация, получена във 

връзка с участието в търга; 

2.9. Платежен документ за внесен депозит; 

2.10. Платежен документ за закупуване на тръжната документация; 

3. 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. 

4. Огледа на избраният имот може да се извършва всеки работен ден 

от 10:00 – 12:00 часа и 13:00 – 15:00 часа през работни дни за времето до 

последния работен ден, предхождащ деня на провеждане на търга 

включително, след представянето на документ за закупена тръжна 

документация. 

5. Провеждането на огледа се извършва след заявка на телефон 
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0888641455 – Момчил Йондров – ликвидатор на дружеството, за уточняване 

на датата и часът на огледа. 

6. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан 

непрозрачен плик, като върху плика се отбелязват името /фирмата/ на 

участника и цялостното наименование на търга. 

7. Краен срок за приемане на заявления за участие – до 12:00 часа, два 

дни преди датата на търга. 

8. При липса на кандидати за даден недвижим имот, ще се проведе нов 

търг с намалена стартова цена. 

9. Депозитът на спечелилия търга за съответната позиция се задържа 

до плащане на продажната цена. При отказ на участник обявен за спечелил 

съответния имот, да плати посочената от него цена, депозитът му се 

задържа и се предлага на класирания на второ място да закупи същия имот 

по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от 

първоначалната посочена в тръжната документация. 

10. Връщането на депозитите на неспечелилите търга участници се 

извършва в тридневен срок след подписване на тръжния протокол за всяка 

позиция поотделно в счетоводството  на дружеството.  

Общински съвет – Варна възлага на ликвидатора на „Централен 

универсален магазин Варна“ ЕАД /в ликвидация/, да подготви 

документация и назначи комисия за провеждане на търга, както и да одобри 

протокола от проведения търг и сключи договор със спечелилите участници 

във формата на нотариален акт. 

 

 Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

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

предложението се приема. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

6. Разглеждане на писмо от Минко Христов – изп. директор на 

„Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № ОС22000865ВН/13.12.2022 г., 

относно избор на застраховател на дружеството. 

 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за 

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 

Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с писмо от Минко 

Христов – изп. директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № 

ОС22000865ВН/13.12.2022 г., Общински съвет – Варна одобрява избрания 
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от дружеството застраховател – ЗАД „Алианц България“, 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 – 1; 

предложението се приема. 

 

СЕДМА ТОЧКА 

 

7. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД22003428ВН-013ВН/15.12.2022 г., относно вземане на решение за 

предоставяне безвъзмездно за управление на имот – публична общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, в полза на Спортно 

училище „Георги Бенковски“. 

 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 

 

7. 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 от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД22003428ВН-013ВН/15.12.2022 г., Общински съвет - 

Варна приема следното изменение в Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 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 имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. 

Варна, ж.к. „Чайка“ 20 подрайон на гр. Варна, предмет на Акт за публична 

общинска собственост № 2118/10.09.2001 г. 

7.1. 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 и във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД22003428ВН-

013ВН/15.12.2022 г., Общински съвет – Варна взема решение за 

предоставяне на СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“, 

представлявано от Директор безвъзмездно за управление, недвижим имот – 

публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, 20 

подрайон, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2562.72 

(десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин шестдесет и две. 
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седемдесет и две) с площ 13 936 (тринадесет хиляди деветстотин тридесет и 

шест) кв. м и сгради с идентификатори 10135.2562.72.1 (десет хиляди сто 

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

едно) със ЗП=558 (петстотин петдесет и осем) кв. м, брой етажи: 1 (един) 

етаж; 10135.2562.72.2 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 

петстотин шестдесет и две. седемдесет и две. две) със ЗП=1378 (хиляда 

триста седемдесет и осем) кв. м, брой етажи: 4 (четири) етажа, 

10135.2562.72.3 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 

шестдесет и две. седемдесет и две. три) със ЗП=237 (двеста тридесет и 

седем) кв. м, брой етажи: 2 (два) етажа, 10135.2562.72.5 (десет хиляди сто 

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

пет) със ЗП=385 (триста осемдесет и пет) кв. м, брой етажи: 1 (един) етаж, 

за срок от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 

отпадъци, данъка върху недвижимия имот се извършва от лицето, на което е 

предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат 

ежегодно по бюджета на учебното заведение. 

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 – 16, против – 0, въздържали се – 0; 

предложението се приема. 

 

ОСМА ТОЧКА 

 

8. Разглеждане на писмо от Петя Проданова – Кмет на район 

„Приморски“ с рег. № АУ073199ПР-007ПР-006ВН/19.04.2022 г., относно 

решение на Експертен съвет по устройство на територията и писмо от 

Щериана Иванова – Председател на ПК „Архитектура и градоустройство“ с 

рег. № АУ073199ПР-007ПР-007ВН/15.12.2022 г. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, във връзка с преписка касаеща изменение на улична 

регулация по плана на „Вилна зона“ гр. Варна е постъпило становище от ПК 

„Архитектура и градоустройство“. Комисията е дала отрицателно 

становище и е препратила преписката към нашата комисия „Собственост и 

стопанство“ за вземане на решение. Тъй като на заседанието на ПК 

„Архитектура и градоустройство“ проведено на 15.12.2022 г. се установи, че 
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имота е съсобствен и Община Варна има идеална част – публична общинска 

собственост, което е пречка за разглеждането й в нашата комисия, 

предлагам Ви да я препратим към администрацията в дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ към Община Варна, за 

становище. 

  

Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 

 

ПК „Собственост и стопанство“ връща преписка от Петя Проданова – 

Кмет на район „Приморски“ с рег. № АУ073199ПР-007ПР-

006ВН/19.04.2022 г. към дирекция „Общинска собственост, икономика и 

стопански дейности“ към Община Варна, за становище. 

 

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

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

Председателят на комисията.  

 

Край на заседанието: 11:45 часа 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО“:                       

 

  _____/П/__________        _______/П/________ 

 /Юлияна БОЕВА/                                            /Светлана ПЕТРОВА/ 

 

 
 


