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 ПРОТОКОЛ 

 

№ 2 

 

Днес 29.06.2020 г. от 10.00 ч. се проведе заседание на ПК 

„Собственост и стопанство“. 

 

На заседанието присъстваха: 

Юлияна Боева – председател на комисията 

Ахмед Ахмед 

Бранимир Балачев 

Димитър Чутурков 

Красен Иванов 

Людмила Колева-Маринова 

Марица Гърдева 

Милена Димова 

Николай Костадинов 

Румен Иванов 

Светлан Златев 

Станислав Иванов 

Стефан Станев 

Христо Атанасов 

 

Отсъства:  

Велин Стоянов 

Иван Иванов 

Мария Ангелова – Дойчева 

Мартин Андонов 

 

 

Присъстваха още: Петко Бойновски – Директор Дирекция 

„Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при Община 

Варна, Таня Василева – директор на дирекция „Социални дейности“, 

Стоян Аргиров – директор на ОП „Управление на проекти и озеленяване“, 

адв. Росица Николова – адвокат довереник към Общински съвет – Варна, 

Мартин Златев – общински съветник, . 

 

Юлияна БОЕВА 

Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум и откривам днешното 

заседание на ПК „Собственост и стопанство“.  
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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. № 

РД20002552ВН/04.02.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление имот, находящ се в с. Тополи с идентификатор 

72709.502.387, в полза на Общинско предприятие „Управление на проекти 

и озеленяване“. 

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

РД20002556ВН/04.02.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление имот, находящ се в ж.к. „Чайка“, бл. 19, вх. В, 

в полза на Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“. 

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

РД20006823ВН/10.04.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление имоти, находящи се в: гр. Варна, ул. „Подвис“ 

№29 и бул. „Приморски“ № 2А, в полза на Общинско предприятие „Спорт-

Варна“. 

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

РД20002567ВН/04.02.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление имот, находящ се в с. Тополи, ул. „Здравец“ № 

1, в полза на Детска градина № 48 „Ран Босилек“. 

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

РД20002555ВН/04.02.2020 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 Дирекция „Социални дейности“. 

5.1. Писмо от Петко Бойновски – Директор Дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности” при Община Варна с рег. 

№ РД20002555ВН-001ВН/19.02.2020 г. 

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

РД20006824ВН/10.04.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко 

Стайнов“ №7 , в полза на „Център за подкрепа на личностно развитие-

Център за кариерно ориентиране-Варна“. 

6.1. Писмо от Петко Бойновски – Директор Дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности” при Община Варна с рег. 

№ РД20006824ВН-001ВН/13.04.2020 г. 

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

РД20006818ВН/10.04.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление имоти, находящи се в: гр. Варна, ул. „Генерал 

Цимерман“ №33 и ж.к. „Владислав Варненчик“, в полза на Дирекция 

„Превенции“. 
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8. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20006820ВН/10.04.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“ до 

бл. 34, в полза на Висш съдебен съвет. 

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

РД20003171ВН-001ВН/10.04.2020 г., относно вземане на решение за 

предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Свети Климент“ № 18, вх. Б, в полза на Областна дирекция на МВР – 

Варна. 

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

РД20006819ВН/10.04.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, бл. 

67, в полза на ОУ „Захари Стоянов“. 

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

РД20006817ВН/10.04.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Евлоги 

Георгиев“ №26, в полза на Дневен център за деца и младежи с умствена 

изостаналост „Св. Йоан Златоуст“. 

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

РД20002563ВН/04.02.2020 г., относно вземане на решение Община Варна 

да придобие безвъзмездно в управление от Държавата имот публична 

държавна собственост с идентификатор 10135.2561.13, „Приморски парк“, 

„Шокъров канал“. 

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

РД20006826ВН/10.04.2020 г., относно вземане на решение Община Варна 

да придобие безвъзмездно в собственост от Държавата имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Аспарухово“, Южна промишлена зона с идентификатор 

10135.5501.261. 

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

РД20002553ВН/04.02.2020 г., относно отмяна на решения № 984-9 и № 

984-9-1(22)/30.11. и 01.12.2017 г., прекратяване действието на договор, 

сключен между Община Варна и Районен център по трансфузионна 

хематология - гр. Варна и вземане на решение за прехвърляне 

безвъзмездно в собственост на Държавата – Министерството на 

здравеопазването имот, находящ се в: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 

№ 100. 

14.1. Писма от г-н Кирил Ананиев – Министър на здравеопазването с 

рег. № ОС15000481ВН-016ВН/11.12.2019 г.и рег. № ОС15000481ВН-

017ВН/13.12.2019 г., относно необходимостта сградата, в която се 

помещава Районен център по трансфузионна хематология /РЦТХ/ -

гр.Варна, да бъде прехвърлена безвъзмездно в собственост на 

Министерството на Здравеопазването. 
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14.2. Писмо от Петко Бойновски – Директор Дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности” при Община Варна с рег. 

№ ОС15000481ВН-022ВН/23.01.2020 г. 

15. Разглеждане на писмо от д-р Соня Цекова – Управител на 

„Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ ЕООД с рег. № 

ОС20000119ВН/18.02.2020 г., относно избор на застраховател на сградата 

и имуществото на лечебното заведение. 

16. Разглеждане на писмо от д-р Божанка Георгиева – Изпълнителен 

директор на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД с рег. № 

ОС20000248ВН/21.04.2020 г., относно избор на застраховател 

имуществото на дружеството. 

17. Разглеждане на писмо от Минко Христов – Изпълнителен 

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

ОС20000318ВН/19.05.2020 г., относно избор на застраховател 

имуществото на дружеството. 

18. Разглеждане на писмо от проф. д-р Георги Кобаков  – Управител 

на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

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

ОС20000343ВН/26.05.2020 г., относно избор на застраховател 

имуществото на дружеството. 

19. Разглеждане на писмо от 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. № 

ОС20000113ВН/17.02.2020 г., относно предприемане на действия за 

бракуване на автомобил. 

20. Разглеждане на писмо от Минко Христов – Изпълнителен 

дирнектор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № 

ОС19000705ВН-001ВН/19.05.2020 г., относно предприемане на действия за 

бракуване на автомобил. 

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

РД20002564ВН/04.02.2020 г., относно отмяна на решения № 2333-

7(24)/23,24,30.06.2010 г., № 2516-8(25)/28,29.07.2010 г. и № 2300-7 

(42)/05,06.08.2015 г. и прекратяване действието на договор за наем, 

сключен между Община Варна и „АИППДП - д-р Златка Ставрева“. 

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

РД20002561ВН/04.02.2020 г., относно вземане на решение за провеждане 

на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект 

общинска собственост, предстваляващ фитнес, разположен в приземния 

етаж на сградата на III ОУ „Ангел Кънчев“, ул. „Роза“ № 42. 

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

РД20006815ВН/10.04.2020 г., относно даване на съгласие за подписване на 

анекс към Договор № Д15000696ВН/02.06.2015 г., сключен между Община 

Варна и Окръжен съд – Варна. 
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23.1. Писмо от Марин Маринов – председател на Окръжен съд –

Варна с рег. № РД20001226ВН/21.01.2020 г. 

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

РД20003291ВН/13.02.2020 г., относно предоставяне на земи от общинския 

поземлен фонд на Общинска служба по земеделие – гр. Варна, за 

обезщетяване на собствениците с признато, но невъзстановено право на 

собственост по реда на ЗСПЗЗ. 

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

РД20006821ВН/10.04.2020 г., относно промени в устава на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД. 

25.1. Заявление от Минко Христов – Изпълнителен директор на 

„Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № РД20003806ВН/19.02.2020 

г., относно промени в устава на дружеството. 

26. Разглеждане на писмо от доц. д-р Христо Ганчев – Управител на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания - Варна“ ЕООД с рег. № ОС20000115ВН/18.02.2020 г., 

относно предприемане на действия за бракуване на автомобили. 

27. Разни. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения по така предложения дневен ред? 

Заповядайте, г-н Златев. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

Първо бих искал да попитам това ли ще бъде окончателната комисия 

преди сесия? 

 

Юлияна БОЕВА 

До момента всички предложения, резолирани до комисията са 

включени в дневния ред. Ако постъпят нови предложения ще има още една 

комисия.  

 

Мартин ЗЛАТЕВ 

На 21.04.2020 г. е входиран годишния финансов отчет на „Градски 

транспорт“ Кога ще се гледа в комисията? 

 

Юлияна БОЕВА 

Както е известно за годишните финансови отчети е удължен срока и 

когато се гледат отчетите на останалите дружества, тогава ще се гледа и 

отчета на „Градски транспорт“. 

 

Мартин ЗЛАТЕВ 
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Не е разгледан един въпрос, който е от важно значение след питания 

от групата съветници на „БСП“ относно статута на „Обреди“. Кога ще се 

разгледа въпросът и ще се приеме решението на съда, с което „Обреди“ не 

трябва да бъде вече търговско дружество, а общинско предприятие? Ще го 

включим ли в дневния ред и кога ще се включи? Аз предлагам да бъде 

включено в днешния дневен ред.  

 

Юлияна БОЕВА 

Заповядайте, г-жо Гърдева.  

 

Марица ГЪРДЕВА 

Аз не съм съгласна да включваме точки за смяна на статута на 

дружества при положение, че нямаме нито правна рамка, нито 

предложение от страна на администрацията. Този въпрос трябва да се 

разгледа, но след като получим надлежната документация.  

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, други мнения и съображения по така предложения дневен 

ред? Няма. Предлагам първо да гласуваме предложението на г-н Златев за 

включване в дневния ред на днешното заседание разглеждане правния 

статут на „Обреди“. 

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

 

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

предложението не се приема. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, предлагам да гласуваме така предложения дневен ред. 

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

 

Резултати от гласуването: за -11; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20002552ВН/04.02.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление имот, находящ се в с. Тополи с идентификатор 

72709.502.387, в полза на Общинско предприятие „Управление на проекти 

и озеленяване“. 

Предлагам следния проект за решение: 
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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, във връзка чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002552ВН/04.02.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя 

безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Управление на 

проекти и озеленяване”, ЕИК 0000934421504, представлявано от Директор, 

10 000 (десет хиляди) кв.м идеални части от имот частна – общинска 

собственост, находящ се в с. Тополи, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 72709.502.387 (седемдесет и две хиляди седемстотин и 

девет.петстотин и две.триста осемдесет и седем), целия с площ от 28 315 

(двадесет и осем хиляди триста и петнадесет) кв.м, при граници на имота: 

ПИ 72709.502.51, ПИ 72709.502.368, ПИ 72709.502.365, ПИ 72709.502.20, 

ПИ 72709.502.63, ПИ 72709.502.386, ПИ 72709.502.385, предмет на Акт за 

общинска собственост № 9679/10.11.2017 г., с цел обособяване на 

площадка за временно съхранение на стари автомобилни гуми, за срок от 5 

(пет) години. Площадката ще бъде обособена в североизточната част на 

недвижимия имот. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 

отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 

свързани с управлението на имота, са за сметка на 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 „Управление 

на проекти и озеленяване“. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Заповядайте, г-н Атанасов. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, има ли представител 

тук на общинското предприятие? Искам да Ви попитам след Тополи има 

един парцел, в който мисля са преместени част от тези гуми, за същото 

място ли става въпрос? 

 

Стоян АРГИРОВ 

Да. До оградата на пречиствателната станция.  

 

Юлияна БОЕВА 

Заповядайте, г-н Чутурков. 
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Димитър ЧУТУРКОВ 

Имам следната молба. Тъй като в голяма част от имотите става 

въпрос за прехвърляне на собственост, моля като се разглеждат да се каже 

досега тези имоти на кого са принадлежали, дали се удължава срока или се 

прехвърлят. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

По тази точка имота досега се стопанисваше от Община Варна. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се -1, 

предложението се приема. 

 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20002556ВН/04.02.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление имот, находящ се в ж.к. „Чайка“, бл. 19, вх. В, 

в полза на Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“. 

Предлагам следния проект за решение: 

2. 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 по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002556ВН/04.02.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя 

безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Управление на 

проекти и озеленяване”, ЕИК 0000934421504, представлявано от Директор, 

имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к „Чайка“, 

бл. 19, вх. „В“, представляващ самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 10135.2562.103.1.97 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 

хиляди петстотин шестдесет и две.сто и три.едно.деветдесет и седем) със 

застроена площ от 101 (сто и един) кв.м, 1% от общите части на блока и от 

правото на строеж, предмет на Акт за общинска собственост № 

5909/09.11.2009 г., за срок от 10 (десет) години.  

Предназначение на самостоятелен обект в сграда: За културна и 

обществена дейност. 
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Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 

отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 

свързани с управлението на имота, са за сметка на 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 „Управление 

на проекти и озеленяване“. 
Колеги, мнения и съображения? Заповядайте, г-н Бойновски. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Помещението е подблоковото пространство на бл. 19 в ж.к. „Чайка“. 

Ползваше се от едно сдружение с нестопанска цел, взехме си го и с оглед 

оптимизиране дейността на общинското предприятие местим офиса, тъй 

като тяхната основна дейност е на територията на Морската градина.  

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20006823ВН/10.04.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление имоти, находящи се в: гр. Варна, ул. „Подвис“ 

№29 и бул. „Приморски“ № 2А, в полза на Общинско предприятие „Спорт-

Варна“. 

Предлагам следния проект за решение: 

3. 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. № РД20006823ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна 

приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 г.“: Допълва т. XII 

„Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се предоставят за 

управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, 
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по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ” с имоти общинска собственост 

както следва: 

- гр. Варна, ул. „Подвис“ № 29, представляващ „Многофункционална 

спортна сграда с топла връзка към училищната сграда на второ ниво“ с 

идентификатор 10135.2553.247.8 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 

хиляди петстотин петдесет и три.двеста четиридесет и седем.осем) със 

застроена площ от 1 379 (хиляда триста седемдесет и девет) кв.м и 

10135.2553.247.9 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

петдесет и три.двеста четиридесет и седем.девет) със застроена площ от 31 

(тридесет и един) кв.м, предмет на Акт за публична общинска собственост 

№ 7082/29.08.2012 г. 

- гр. Варна, бул. „Приморски“ № 2А, представляващ покрит 

тренировъчен комплекс „Приморски“ – сграда с идентификатор 

10135.1509.15.11 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 

девет.петнадесет.единадесет) със застроена площ от 1350 (хиляда триста и 

петдесет) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 

8050/27.10.2014 г. 

3.1. 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, във връзка 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. № 

РД20006823ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя 

безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „СПОРТ - 

ВАРНА”, представлявано от Директор, имоти - общинска собственост 

както следва: 

- гр. Варна, ул. „Подвис“ № 29, представляващ „Многофункционална 

спортна сграда с топла връзка към училищната сграда на второ ниво“ с 

идентификатор 10135.2553.247.8 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 

хиляди петстотин петдесет и три.двеста четиридесет и седем.осем) със 

застроена площ от 1 379 (хиляда триста седемдесет и девет) кв.м и 

10135.2553.247.9 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

петдесет и три.двеста четиридесет и седем.девет) със застроена от 31 

(тридесет и един) кв.м, предмет на Акт за публична общинска собственост 

№ 7082/29.08.2012 г.; 

- гр. Варна, бул. „Приморски“ № 2А, представляващ покрит 

тренировъчен комплекс „Приморски“ – сграда с идентификатор 

10135.1509.15.11 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 

девет.петнадесет.единадесет) със застроена площ от 1350 (хиляда триста и 

петдесет) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 

8050/27.10.2014 г., за срок от 5 (пет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 

отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 
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свързани с управлението на имота, са за сметка на лицето, на което е 

предоставен за управление. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна  

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Заповядайте, г-н Атанасов. 

 

Христо АТНАСОВ 

Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, въпросът ми е 

следният. Г-н Бойновски, това е двора на Първа езикова гимназия ако не се 

лъжа. Първият ми въпрос е защо не е предоставено на учебното заведение. 

Вторият ми въпрос е и към Вас и към адвокат-довереника. Имаше дела 

доколкото си спомням за имот, който граничеше с имота, защото там 

Община Варна беше страна ако не се лъжа. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Досега имотите се ползваха също от ОП „Спорт-Варна“. Срокът на 

договора изтича и затова го подновяваме за нови 5 години. Когато сградата 

беше въведена в експлоатация беше предоставена на учебното заведение и 

по тяхна молба я изведохме от управление на учебното заведение, тъй като 

нямаха ресурс, с който да поддържат експлоатацията. Предоставихме я на 

ОП „Спорт – Варна“ с описано в договора, че докато има учебен процес се 

ползва от учениците. А спорът, за който говорите не засяга имота в Първа 

езикова гимназия. Нямам информация на какъв етап са.  

 

Юлияна БОЕВА 

По преписката е приложен досегашният договор. Той се подновява.. 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20002567ВН/04.02.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 
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безвъзмездно за управление имот, находящ се в с. Тополи, ул. „Здравец“ № 

1, в полза на Детска градина № 48 „Ран Босилек“. 

Предлагам следния проект за решение: 

4. 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. № 

РД20002567ВН/04.02.2020 г., Общински съвет – Варна, предоставя 

безвъзмездно за управление на ДЕТСКА ГРАДИНА № 48 „Ран Босилек”, 

със седалище и адрес на управление: с. Тополи, представлявана от 

Директор, имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Тополи, ул. 

„Здравец“ № 1 представляващ поземлен имот с идентификатор 

72709.501.250 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и 

едно.двеста и петдесет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. на ИД на АГКК, с площ от 

6 926 (шест хиляди деветстотин двадесет и шест) кв.м, предмет на Акт за 

общинска собственост № 9802/16.03.2018 г., за срок от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 

отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 

свързани с управлението на имота, са за сметка на лицето, на което е 

предоставен за управление. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20002555ВН/04.02.2020 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 Дирекция „Социални дейности“ и писмо 

от Петко Бойновски – Директор Дирекция „Общинска собственост, 
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икономика и стопански дейности” при Община Варна с рег. № 

РД20002555ВН-001ВН/19.02.2020 г.  

Към първоначалното предложение има допълнително писмо, което 

конкретизира решението. 

Предлагам следния проект за решение: 

5. 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, по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002555ВН/04.02.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – 

Директор на Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 

дейности“ с рег. № РД20002555ВН-001ВН/19.02.2020 г., Общински съвет - 

Варна, дава съгласие Община Варна да предостави безвъзмездно за 

управление на: 

1. Дирекция „Социални дейности", представлявана от Директор, част 

от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко 

Стайнов“ № 7, представляващ сграда с идентификатор 10135.3513.148.24 

(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.сто 

четиридесет и осем.двадесет и четири) със застроена площ от 578 

(петстотин седемдесет и осем) кв.м, етажност: 1 етаж, във връзка с 

изпълнението на проект, финансиран по ОПРР за Дневен център с 

различни форми на деменция. 

2. Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби 

лица, част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 

ул. „Петко Стайнов“ № 7, представляващ сгради с идентификатори 

10135.3513.148.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 

тринадесет.сто четиридесет и осем.седем) със застроена площ от 88 

(осемдесет и осем) кв.м, етажност: 1 етаж, 10135.3513.148.8 (десет хиляди 

сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и тринадесет.сто четиридесет и 

осем.осем) със застроена площ от 62 (шестдесет и два) кв.м, етажност: 1 

етаж, 10135.3513.148.9 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 

петстотин и тринадесет.сто четиридесет и осем.девет) със застроена площ 

от 927 (деветстотин двадесет и седем) кв.м, етажност: 5 етажа, 

10135.3513.148.10 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 

тринадесет.сто четиридесет и осем.десет) със застроена площ от 67 

(шестдесет и седем) кв.м, етажност: 2 етажа, за срок от 5 (пет) години. 

Имотът да се използва по предназначение - за предоставяне на 

социални услуги. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 

отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 

свързани с управлението на имота, са за сметка на Дирекция „Социални 
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дейности“ и Приют за временно настаняване на бездомни и социално 

слаби лица, съгласно разпределението.. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20006824ВН/10.04.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко 

Стайнов“ №7 , в полза на „Център за подкрепа на личностно развитие-

Център за кариерно ориентиране-Варна“ и писмо от Петко Бойновски – 

Директор Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 

дейности” при Община Варна с рег. № РД20006824ВН-001ВН/13.04.2020 г. 

Предлагам следния проект за решение: 

6. 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, по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20006824ВН/10.04.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – 

Директор на Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 

дейности“ с рег. № РД20006824ВН-001ВН/13.04.2020 г., Общински съвет – 

Варна предоставя за безвъзмездно управление на представляващия на 

„Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование“, гр. Варна, с адрес на управление: гр. Варна, бул. „Цар 

Освободител“ № 27, Младежки дом – Варна, представлявано от Директор, 

трети етаж от сграда с идентификатор 10135.3513.148.6 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.сто четиридесет и 

осем.шест), находящ се в гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7, с площ от 

…………..кв.м от общо 1132 (хиляда сто тридесет и два) кв.м за цялата 

сграда, предмет на Акт за общинска собственост № 9980/25.09.2018 г., за 

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

отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 

свързани с управлението на имота, са за сметка на лицето, на което е 

предоставен за управление. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъщестяването 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, с оглед защита на важни обществени интереси, свързани с 

подготовка на помещението за предстоящата учебна година – 2020 г.– 2021 

г. 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Заповядайте, г-н Атанасов. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаема г-жо Председател, каква е площта, която се отдава, цялата 

сграда я видях.  

 

Юлияна БОЕВА 

Отдава се един етаж. В окончателния проект за решение ще бъде 

добавена площта и съответно етажите, които се отдават. 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 
 

СЕДМА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20006818ВН/10.04.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление имоти, находящи се в: гр. Варна, ул. „Генерал 

Цимерман“ №33 и ж.к. „Владислав Варненчик“, в полза на Дирекция 

„Превенции“. 

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 
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предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20006818ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

Община Варна да предостави безвъзмездно за управление на Дирекция 

„Превенции“, представлявана от Директор, недвижими имоти, находящи 

се в гр. Варна, както следва: 

- ул. „Генерал Цимерман“ № 33, представляващ помещение със 

застроена площ от 28 (двадесет и осем) кв.м за комплексно обслужване със 

самостоятелен вход и санитарен възел, разположено в партерния етаж на 

шест-етажен жилищен блок, предмет на Акт за общинска собственост № 

497/22.01.1998 г.; 

- ж.к. „Владислав Варненчик“, I м. р., Търговски комплекс под бл. 20, 

представляващ втори етаж от модул № 24, със застроена площ от 67 

(шестдесет и седем) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 

3094/14.05.2004 г., за срок от 5 (пет) години. 

Предоставените имоти са за изпълнение на дейности по Закона за 

борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.  

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 

отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 

свързани с управлението на имота, са за сметка на Дирекция „Превенции“. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъщестяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението.  

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Г-жо Гърдева. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Каква дейност ще се осъществява точно там и имаме ли съгласие на 

етажната собственост, защото имаше много проблеми и с етажната 

собственост за осъществяването на подобен тип дейности от НПО-та в 

същия този блок. Така че много моля до сесия от дирекция „Превенции“ да 

дадат какви дейности ще се осъществяват, има ли съгласие на етажните 

собствености и кой ще ги осъществява. 

 

Юлияна БОЕВА 

Изрично е указано, че ще се осъществява дейност във връзка с 

изпълнение на разпоредбите от Закона за борба срещу противообществени 

прояви на малолетни и непълнолетни, което се състои в следното: среща на 

обществените възпитатели и психолози с тези деца, които имат  

възпитателни мерки. Не става дума за неправителствени организации. Това 

е дирекция „Превенции”. По отношение на етажната собственост, това е в 

търговски комплекс. Г-н Атанасов, заповядайте. 
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Христо АТАНАСОВ 

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, държа както в 

момента е коректно изписано в предложението за решение, „всички 

разходи във връзка управление на имота, включително и разходи за 

поддържа и текущи ремонти, са за сметка на дирекцията”. Искам във 

всички останали решения, в които даваме такива имоти, да е записано 

подобно нещо, защото в останалите такова нещо не прочетох. Ако има 

такова се извинявам, че съм го пропуснал като екст. Много моля, оттук 

нататък, във всички текстове да присъства и това нещо, независимо дали 

става въпрос за дирекции на Общината или за частни такива субекти. 

Благодаря.  

 

Юлияна БОЕВА 

Благодаря. Това сме го взели като принципно решение и ако някъде 

липсва ще бъде добавено.  

Колеги, други мнения и съображения? Няма.  

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

 

ОСМА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20006820ВН/10.04.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“ до 

бл. 34, в полза на Висш съдебен съвет. 

Предлагам следния проект за решение: 

8. 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. № РД20006820ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна 

приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“: 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 ЗОС и НРПУРОИ“, с част от 

недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, ж.к 

„Чайка“ до бл. 34, представляващ помещения, разположени в 

подблоковото пространство на осем етажен жилищен блок, със 
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самостоятелен вход отляво, състоящ се от две помещения с площ от 37,95 

(тридесет и седем цяло и деветдесет и пет стотни) кв.м, предмет на Акт за 

общинска собственост № 58/07.02.1997 г. 

8.1. 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. № 

РД20006820ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна, предоставя 

безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет, гр. София 1000, ул. 

„Екзарх Йосиф“ № 12, ет. 1, за нуждите на Административен съд - Варна, 

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

ж.к „Чайка“ до бл. 34, представляващ помещения, разположени в 

подблоковото пространство на осеметажен жилищен блок, със 

самостоятелен вход отляво, състоящ се от две помещения с площ от 37,95 

(тридесет и седем цяло и деветдесет и пет стотни) кв.м, предмет на Акт за 

общинска собственост № 58/07.02.1997 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 управлението на имота, са за сметка на 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. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Заповядайте. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Досега се ползваше за архив на Варненския съд. Понеже договорът 

трябваше да бъде сключен с Висшия съдебен съвет, допълвахме анекс 

тогава. Сега удължаваме срока за следващите пет години, но вече с 

Висшия съдебен съвет. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, други мнения и съображения? Няма.  

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 
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ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20003171ВН-001ВН/10.04.2020 г., относно вземане на решение за 

предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Свети Климент“ № 18, вх. Б, в полза на Областна дирекция на МВР – 

Варна. 

Предлагам следния проект за решение: 

9. 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. № РД20003171ВН-001ВН/10.04.2020 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 ЗОС и НРПУРОИ“, с недвижим 

имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Свети Климент“ № 18, вх. Б, 

представляващ помещния, разположени в партера на четири етажен 

жилищен блок, със застроена площ от 85 (осемдесет и пет) кв.м, 15,69 

(петнадесет цяло и шестдесет и девет) % идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж, предмет на Акт за общинска собственост 

5076/11.08.2008 г. 

9.1. 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,   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. № РД20003171ВН-

001ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна, предоставя безвъзмездно за 

управление на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ВАРНА, с адрес, гр. 

Варна, ул. „Цар Калоян“ № 2, представлявано от Директор, недвижим имот  

находящ се в гр. Варна, ул. „Свети Климент“ № 18, вх. Б, представляващ 

помещения, разположени в партера на четири етажен жилищен блок, със 

застроена площ от 85 (осемдесет и пет) кв.м, 15,69 (петнадесет цяло и 

шестдесет и девет) % идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж, предмет на Акт за общинска собственост 

5076/11.08.2008 г., за срок от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 

отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 
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свързани с управлението на имота, са за сметка на ОБЛАСТНА 

ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ВАРНА. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна  

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението. 

 

Юлияна БОЕВА 

Допълнително постъпило от администрацията е, че срокът е десет 

години и допълнено с предходните текстове за поддръжка и ремонти на 

помещенията. 

Колеги, мнения и съображения? Заповядайте. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаема госпожо Председател, въпросът ми е към Дирекцията по 

отношение на това, че много от помещенията, които са подблоковите 

пространства, ще има нужда Дирекция „Образование и младежки 

дейности”, както е в кв.”Чайка, бл. 67, където се ползват част от 

помещенията. Добре е да се обърне внимание, тъй като най-вероятно ще 

има нарастваща нужда от подобни помещения за подобна дейност, да се 

обърне внимание от тук нататък и да се стикова с Дирекция „Образование 

и младежки дейности” за това, къде ще имат нужда. Ако имат такава 

нужда, за да не се окажем в състояние, в което да няма помещение, в което 

да се настаняват деца. Това е въпросът ми, да се обърне внимание, когато 

се отдават помещения за такъв дълъг срок от време, какви са нуждите на 

Дирекцията и чак тогава да бъдат предоставени. Благодаря. 

 

Юлияна БОЕВА 

Заповядайте, г-н Балачев.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Знаем, че дейността на МВР е разнообразна. В тази връзка ще искам 

за следващото заседание на комисията да поискаме от Дирекция 

„Общинска собственост” да направи справка, колко помещения за какъв 

срок сме дали на ОД МВР-Варна. Евентуално, ако можем да проверим за 

какво се ползват тези помещения. Съгласен съм с колегата Атанасов, че 

този срок от десет години е прекалено дълъг и давайки един път такива 

помещения безвъзмездно на полицията, ние губим контрол върху това, 

кога нуждата от ползването на тези помещения е отпаднала. Няма 

обосновка какво ще правят в 85 кв. м идеални части. Това е като голям 

апартамент, в който има поне три – четири стаи. Хубаво е да се знае, какво 

ще става там, за да можем да преценим какъв е срокът за даване. Второ, 

държа да видим на кого какви помещения сме отдали, за какъв срок, и 

евентуално за какво се ползват. Първо, считам, че ако няма сериозна 
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обосновка, срокът да е примерно пет години. Второ ще помоля директора 

да направи една справка за следващото заседание какви помещения и за 

какво се ползват към настоящия момент. 

 

Юлияна БОЕВА 

Г-н Балачев, в придружаващите документи е подробно обяснено за 

каква цел. Това ще са гишета за обслужване на граждани и тъй като е на 

пратерно ниво е подходящо за майки с колички, инвалиди и пр. 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Първо, по отношение на въпроса на г-н Атанасов. Водили сме 

разговори с Дирекция „Образование и младежки дейности” , както и с 

Дирекция „Здравеопазване”, във връзка с очакваните изменения в 

Наредбата за помещенията, в които могат да се ситуират детски ясли, 

детски градини и учебни зали за самоподготовка. В общи линии на тях им 

трябват площи над 100 кв.м. Разговорите ги нямам документирани като 

протоколи, но са водени разговори в тази насока и с двете дирекции. В 

случая ОД МВР Варна са отправили искане до Община Варна за 

предоставяне на това помещение, с оглед неговата близост до самата 

сграда на дирекцията за обособяване на паспортен център. Тъй като 

помещенията, които имат вътре са малки. Освен това предназначението на 

обекта е за магазин. Не е апартамент за да му се сменя статута. Може да се 

ползва търговската площ, за да могат да реализират мероприятието за 

паспортен център. Справката ще Ви бъде предоставена.  

На ОД МВР бяхме предоставили почти във всеки район по две 

помещения във връзка с районните инспектори и приемните, които имаха. 

През 2015 г. се отказаха от едно в р-н „Младост” и едно в р-н 

„Владиславово”, но пак ще направим актуална справка. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, други мнения и съображения? Няма.  

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20006819ВН/10.04.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 
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безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Чайка“, бл. 

67, в полза на ОУ „Захари Стоянов“. 

Предлагам следния проект за решение: 

10. 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. № РД20006819ВН/10.04.2020 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 ЗОС и НРПУРОИ“, с част от имот 

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

бл. 67, представляващ административни помещения, обхващащи партера 

между вх. „Д“ и вх. „Е“ с обща застроена площ от 300 (триста) кв.м, 

предмет на Акт за общинска собственост № 1751/12.04.2000 г. 

10.1. 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, във връзка с чл. 6, ал. 4 и 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. № 

РД20006819ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя 

безвъзмездно за управление на ОУ „Захари Стоянов“, със седалище и 

адрес на управление:  гр. Варна, кв. „Чайка“, представлявано от Директор,  

част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 

ж.к „Чайка“, бл. 67, представляващ административни помещения, 

обхващащи партера между вх. „Д“ и вх. „Е“ с обща застроена площ от 300 

(триста) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 1751/12.04.2000 

г., за срок от 5 (пет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 

отпадъци, заплащането на данъка върху недвижимия  имот се извършват 

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. 

 

Юлияна БОЕВА 

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

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се -1, 

предложението се приема. 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20006817ВН/10.04.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Евлоги 

Георгиев“ №26, в полза на Дневен център за деца и младежи с умствена 

изостаналост „Св. Йоан Златоуст“. 

Предлагам следния проект за решение: 

11. 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. № 

РД20006817ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя 

безвъзмездно за управление на второстепенен разпоредител с бюджет 

Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Йоан 

Златоуст“, част от имот – публична общинска собственост, находящ се в 

гр. Варна, ул. „Евлоги Герогиев“ № 26, представляващ част от поземлен 

имот с идентификатор 10135.2554.103 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 

хиляди петстотин петдесет и четири.сто и три) на север от Блок 3 и Блок 4 

и подпорна стена и сграда с идентификатор 10135.2554.103.1 (десет хиляди 

сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.сто и три.едно) 

със застроена площ от 210 (двеста и десет) кв.м, конструкция – масивна, 

етажност – 2 (два) етажа, предмет на Акт за публична общинска 

собственост № 7076/24.08.2012 г., за срок от 5 (пет) години. 

Поддържането, ремонтите, такса битови отпадъци върху частта от 

недвижимия имот се извършват от лицето, на което 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. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Г-н Бойновски. 
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Петко БОЙНОВСКИ 

Досега обектът се ползваше от „Св. Йоан Златоуст”. Изтича срокът 

на договора. Подновява се и имаме положително становище от Дирекция 

„Социални дейности”.  

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Още когато приемахме бюджета, където заделихме доста сериозна 

сума на така наречените „Центрове за социални услуги”, един от които е и 

въпросният, за който става дума в момента, възникна един проблем. 

Получи се дебат между колегите общински съветници и според мен той е 

на дневен ред да го решим, тогава когато решим да видим каква е ползата 

от дейността на тези дружества. Защото се получава така, че ние им даваме 

безвъзмездно. Няма спор, че децата с увреждания имат нужда от 

специални грижи. Няма спор, че трябват сериозни възпитатели със 

съответните знания в тази област. Но за съжаление в нито един доклад 

тогава не можах да намеря какъв е резултата. Отново се обръщам към 

директора, нека да изготви една справка, за да видим на всички тези 

дружества, които се занимават с така наречените услуги, какво сме им 

предоставили. Аз ще направя справка за това, какви финансови средства са 

получили, за да можем в едно от следващите заседания на комисията, да 

видим каква е реалната полза от тяхната дейност. Защото в противен 

случай заделяме едни пари. Казваме, че Общината като принципал си е 

свършила работата, защото такива са законите в момента по отношение на 

предоставянето на услуги на неправителствени организации. Обаче ние 

имаме интерес да има ефект от тези услуги.  

 

Юлияна БОЕВА 

Г-жо Гърдева, заповядайте. 

 

Марица ГЪРДЕВА 

Уважаеми колеги, ще започна оттам, където колегата Балачев 

завърши. Трябва да бъдем много внимателни, когато говорим и много 

запознати с темата. Дневен център за деца с умствена изостаналост „Св. 

Йоан Златоуст” е второстепенен разпоредител с бюджетни средства, което 

предполага, че това е социална услуга, предоставена от Община Варна. 

Второ, аз и колегите ми лично посещаваме центъра много сериозно 

последните шест години. Това е една много сериозна социална услуга. 

Няма да има как да представим финансово изражение, на това как едно 

дете с аутизъм или с лека, или с тежка форма на шизофрения, бива 

обгрижвано. Каква е стойността на услугата, която се предоставя на 

родителите и обгрижването на такива деца. Хората работят изключително 

добре с децата. Децата и младежите се чувстват много добре и аз 

предлагам на колегите, които не са запознати с извършването на услугата, 
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да посетят центъра. Така че, тук не говорим за някаква неправителствена 

организация. Иначе принципно съм съгласна, че когато говорим за 

неправителствени организации, трябва да бъдем внимателни какви услуги 

се предоставят, но за „Св. Йоан Златоуст” нямаше нужда да има такъв 

дебат.  

 

Юлияна БОЕВА 

Заповядайте, г-н Чутурков. 

 

Димитър ЧУТУРКОВ 

Уважаема госпожо Председател, по принцип съм съгласен с това, 

което каза г-н Балачев. Но това нещо не трябва да бъде инцидентно, по 

повод решаването на поредно удължаване на срока. Тоест Общината 

трябва да си направи един списък от това, на кого какво дава. Да зададе 

параметрите, по които ще иска отчет и да определи срока, в който този 

отчет трябва да се получи. Тоест ние не можем да получим нещо, което не 

сме го поискали. Действително би могло да се помисли по този въпрос, 

като се ръководим от функции на отделните дейности и като зададем 

параметрите, от които ние очакваме някакви резултати. Сега в случая ми се 

струва, че не е удачно да поставяме под въпрос сегашното даване, тъй като 

да въведем нещо от днес, не върви.  

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, подкрепям това, 

което г-н Балачев каза, разбира се с неговото уточнение, защото той много 

правилно каза, че не става въпрос за тази точка. Говорим принципно. След 

като излизат пари от общинския бюджет, трябва да има някакъв отчет. Той 

не може да бъде на срок, трябва да бъде на отчетен период. Тоест, в края 

на годината, когато се гласуват допълнителните средства за следваща 

година. Уточняваме, че не става въпрос специално за „Св. Йоан Златоуст”, 

а принципно, защото има фондации, които ползват средства, които не са 

само от бюджета на Общината. Те са и от делегираните бюджети, които 

идват от централния бюджет. Така че, те там си получават някакъв 

контрол. В Община Варна също има отчети, които стигат до Дирекцията. 

Само че, тук разбирам, че е хубаво тези неща да бъдат разгледани и при 

нас и да получаваме и ние такива отчети. Говоря в самите комисии, 

доколкото аз разбирам самия въпрос. Така че, напълно подкрепям с всички 

условности, разбира се, че не става въпрос само за това или за тази услуга, 

а принципно, след като има бюджетни средства, които се разходват всяка 

година. Благодаря.  

 

Юлияна БОЕВА 
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На всички тези изказвания бих казала, че следва да бъде разгледан 

подобен въпрос съвместно с ПК „Социални дейности и жилищна 

политика”, а не едностранно само от ПК „Собственост и стопанство”. 

Давам думата на г-н Бойновски 

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Както казах „Св. Йоан Златоуст” са ползвали до момента тази част от 

имота. Идеята е да продължат да я ползват следващите пет години . От 

това, което каза г-н Балачев, извън дебата за „Св. Йоан Златоуст”, 

разбирам, че справката трябва да е в две направления. Структури на 

бюджетна издръжка – първостепенни и второстепенни разпоредители, 

които ползват общинска собственост и структури, като неправителствени 

организации и сдружения с нестопанска цел, които извършват социални 

услуги в общински помещения. Важно е за уточнение, защото тези, които 

са на бюджетна издръжка, в общи линии все едно минава като част от 

бюджета. Другото, вече е самата услуга, която извършват в наши 

помещения.  

 

Юлияна БОЕВА 

Конкретно „Св. Йоан Златоуст” е второстепенен разпоредител и е 

Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост, което е много 

трудна дейност.  

Колеги, други мнения и съображения? Няма 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се -0, 

предложението се приема. 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20002563ВН/04.02.2020 г., относно вземане на решение Община Варна 

да придобие безвъзмездно в управление от Държавата имот публична 

държавна собственост с идентификатор 10135.2561.13, „Приморски парк“, 

„Шокъров канал“. 

Предлагам следния проект за решение: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 2 от Закона за 

държавната собственост, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост, в изпълнение на „Годишна програма за управление и 
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разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г.“ и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20002563ВН/04.02.2020 г., Общински съвет – Варна взема решение 

Община Варна да проведе процедура по придобиване безвъзмездно в 

управление от Държавата, имот - публична държавна собственост, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2561.13 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и 

едно.тринадесет), „Приморски парк“, „Шокъров канал“. 

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 управление на 

гореописания недвижим имот в полза на Община Варна, както и 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20006826ВН/10.04.2020 г., относно вземане на решение Община Варна 

да придобие безвъзмездно в собственост от Държавата имот, находящ се в 

гр. Варна, район „Аспарухово“, Южна промишлена зона с идентификатор 

10135.5501.261. 

Предлагам следния проект за решение: 

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

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т. 

4 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на 

Община Варна с рег. № РД20006826ВН/10.04.2020 г., Общински съвет –

Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 г.“: Допълва 

Раздел XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които Община 

Варна ще открие процедура по придобиване в собственост или за 
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управление от Държавата, частни, физически и юридически лица” с 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, Южна 

промишлена зона, представляващ поземлен имот с идентификатор 

10135.5501.261 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 

едно.двеста шестдесет и едно), с площ от 1296 (хиляда двеста деветдесет и 

шест) кв.м. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 54 от Закона за държавната 

собственост, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и 

по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20006826ВН/10.04.2020 г., Общински съвет - Варна реши да се проведе 

процедура по придобиване безвъзмездно в собственост на Община Варна 

недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се в гр. Варна, 

район „Аспарухово“, Южна промишлена зона, представляващ поземлен 

имот с идентификатор 10135.5501.261 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 

хиляди петстотин и едно.двеста шестдесет и едно), с площ от 1296 (хиляда 

двеста деветдесет и шест) кв.м. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на ЗДС и 

ППЗДС, 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. 

 

Юлияна БОЕВА 

Към материалите е посочено, че ще се кандидатства по проект 

BG14MF05001-4.006 „Подобряване на достъпа до рибарска 

инфраструктура и увеличение на синия потенциал“ по Програма на морско 

дело и рибарство 2014 – 2020 г. - мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите на 

ВОМР“ . 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20002553ВН/04.02.2020 г., относно отмяна на решения № 984-9 и № 

984-9-1(22)/30.11. и 01.12.2017 г., прекратяване действието на договор, 
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сключен между Община Варна и Районен център по трансфузионна 

хематология - гр. Варна и вземане на решение за прехвърляне 

безвъзмездно в собственост на Държавата – Министерството на 

здравеопазването имот, находящ се в: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 

№ 100., писма от г-н Кирил Ананиев – Министър на здравеопазването с 

рег. № ОС15000481ВН-016ВН/11.12.2019 г.и рег. № ОС15000481ВН-

017ВН/13.12.2019 г., относно необходимостта сградата, в която се 

помещава Районен център по трансфузионна хематология /РЦТХ/ -

гр.Варна, да бъде прехвърлена безвъзмездно в собственост на 

Министерството на Здравеопазването и писмо от Петко Бойновски – 

Директор Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 

дейности” при Община Варна с рег. № ОС15000481ВН-022ВН/23.01.2020 

г. 

Предлагам следния проект за решение: 

14. 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. № РД20002553ВН/04.02.2020 г., Общински съвет – 

Варна отменя свои решения № 984-9 и № 984-9-1(22)/30.11 и 01.12.2017 г., 

считано от датата на приемане на настоящото решение и дава съгласие за 

прекратяване действието на договор рег. № Д18000129ВН/30.01.2018 г., 

сключен между Община Варна и Районен център по трансфузионна 

хематология гр. Варна (РЦТХ – Варна), създаден на основание 

Постановление № 53/18.03.1996 г. на Министерски съвет, БУЛСТАТ 

103083792, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н Приморски, 

п.к 9002, бул. „Цар Освободител“ № 100, представляван и управляван от д-

р Жанина Йорданова Иванова за безвъзмездно управление на имот - 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 

100, представляващ сграда – Център по трансфузионна хематология“ с 

идентификатор 10135.2557.97.15 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 

хиляди петстотин петдесет и седем.деветдесет и седем.петнадесет) със 

застроена площ от 1 465 (хиляда четиристотин шестдесет и пет) кв.м и 

сутерен със застроена площ от 414 (четиристотин и четиринадесет) кв.м, 

предмет на Акт за общинска собственост № 6396/09.05.2011 г., по взаимно 

съгласие. 

Общински съвет – Варна упълномощава Кмета на Община Варна да 

подпише Споразумение към договор рег. Д18000129ВН/30.01.2018 г., за 

прекратяване на същия. 

14.1. 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. № РД20002553ВН/04.02.2020 г., Общински съвет - 

Варна реши да се проведе процедура по прехвърляне безвъзмездно в 

собственост на Държавата – Министерството на здравеопазването, 

недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар 
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Освободител“ № 100, представляващ сграда – Център по трансфузионна 

хематология“ с идентификатор 10135.2557.97.15 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и седем.деветдесет и 

седем.петнадесет) със застроена площ от 1 465 (хиляда четиристотин 

шестдесет и пет) кв.м и сутерен със застроена площ от 414 (четиристотин и 

четиринадесет) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 

6396/09.05.2011 г., вписан по надлежния ред в Службата по вписванията 

гр. Варна 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на ЗОС и 

НРПУРОИ, за безвъзмездно прехвърляне на гореописания недвижим имот 

в полза на Държавата, както и осъществяването на всички действия, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се -3, 

предложението се приема. 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Разглеждане на писмо от д-р Соня Цекова – Управител на 

„Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ ЕООД с рег. № 

ОС20000119ВН/18.02.2020 г., относно избор на застраховател на сградата 

и имуществото на лечебното заведение. 

Към преписката са представени офертите, които са разгледани. 

Предлагам следния проект за решение: 

15. 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. № ОС20000119ВН/18.02.2020 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. 
 

Юлияна БОЕВА 
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Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Разглеждане на писмо от д-р Божанка Георгиева – Изпълнителен 

директор на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД с рег. № 

ОС20000248ВН/21.04.2020 г., относно избор на застраховател 

имуществото на дружеството. 

Предлагам следния проект за решение: 

16. 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 Бофанка 

Георгиева – изпълнителен директор на „Ученическо и столово хранене“ 

ЕАД Варна с рег. № ОС20000248ВН/21.04.2020 г., Общински съвет – 

Варна одобрява избрания от дружеството застраховател – ЗАД „Армеец“ 

АД, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка на 

имуществото на дружеството. 
 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Заповядайте. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Бихте ли казали колко са приложените оферти? За поредна година 

уважаемата госпожа прилага само една оферта. Предния път я помолихме 

да представи останалите до сесия. Тя не го направи. Сега пак представя 

една оферта. Няма да говоря по отношение на застрахователната премия. 

Така че, аз ще гласувам „против” това нещо, за да се научат тези, които 

управляват определени дружества най-после да си спазват процедурите. 

Затова аз и колегата ми ще бъдем „против”. Благодаря.  

  

Юлияна БОЕВА 

Възможно е да е имало и други оферти, но да са приложили само 

печелившата. Аз ще направя предложение да оставим тази точка за 

разглеждане на следващо заседание на комисията. Ще осъществим 

кореспонденция с д-р Георгиева.  
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Който е съгласен точка 16 от дневния ред да бъде отложена за 

следваща комисия, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Разглеждане на писмо от Минко Христов – Изпълнителен директор 

на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № 

ОС20000318ВН/19.05.2020 г., относно избор на застраховател 

имуществото на дружеството. 

Също липсват офертите. Предложението ми е за отлагане на точката 

за следваща комисия.  

Който е съгласен точка 17 от дневния ред да бъде отложена за 

следваща комисия, моля да гласува.  

 

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

предложението се приема. 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Разглеждане на писмо от проф. д-р Георги Кобаков  – Управител на 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 

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

ОС20000343ВН/26.05.2020 г., относно избор на застраховател 

имуществото на дружеството. 

Отново липсват офертите. На същото основание предлагам отлагане 

за следваща комисия.  

Който е съгласен точка 18 от дневния ред да бъде отложена за 

следваща комисия, моля да гласува.  

 

Резултати от гласуването: за - 11; против - 1; въздържали се 0, 

предложението се приема. 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Разглеждане на писмо от 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. № 
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ОС20000113ВН/17.02.2020 г., относно предприемане на действия за 

бракуване на автомобил. 

Предлагам следния проект за решение: 

19. 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 докладна записка от 

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. № ОС20000113ВН/17.02.2020 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие за бракуване на автомобил марка „ПЕЖО 306“, рег. № 

В 2526 КР, рама № VF37ERHYE32869053, двигател № 

PSARHY10DYAL4066350, цвят светло сив металик, собственост на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 

лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД. 

 

Юлияна БОЕВА 

Мотивите са, че балансовата стойност е вече „нула”. Производството 

е 1999 г. Техническата поддръжка е на значителна стойност и автомобилът 

е много остарял и амортизиран. Бъдещата му експлоатация е нерентабилна. 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Разглеждане на писмо от Минко Христов – Изпълнителен дирнектор 

на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № ОС19000705ВН-

001ВН/19.05.2020 г., относно предприемане на действия за бракуване на 

автомобил. 

Предлагам следния проект за решение: 

20. 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 докладна записка от 

Минко Христов – изпълнителен директор на „Дворец на културата и 

спорта“ ЕАД с рег. № ОС19000705ВН-001ВН/19.05.2020 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие за бракуване на автомобил марка „ДЕУ“, 

модел „Нексия“, рег. № В 2838 АТ, рама № KLATF19V1VC255450, 
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двигател № A15MF385976B, цвят бордо металик, собственост на „Дворец 

на културата и спорта“ ЕАД. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20002564ВН/04.02.2020 г., относно отмяна на решения № 2333-

7(24)/23,24,30.06.2010 г., № 2516-8(25)/28,29.07.2010 г. и № 2300-7 

(42)/05,06.08.2015 г. и прекратяване действието на договор за наем, 

сключен между Община Варна и „АИППДП - д-р Златка Ставрева“. 

Предлагам следния проект за решение: 

21. 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. № РД20002564ВН/04.02.2020 г., Общински съвет – 

Варна отменя свои решения № №2333-7(24)/23,24,30.06.2010 г., № 2516-

8(25)/28,29.07.2010 г. и № 2300-7(42)/05,06.08.2015 г., считано от датата на 

приемане на настоящото решение и дава съгласие за прекратяване 

действието на Договор за наем № Д10-9200(1292)17.12.2010 г. и Анекс № 1 

към същия, сключен между Община Варна и „АИППДП – д-р Златка 

Ставрева“, ЕИК 103826609 за ползване част от имот – публична общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, сп. „Почивка“, предмет на Акт за 

общинска собственост № 1922/2001 г., представляващ зъболекарски 

кабинет с обща площ от 23,79 (двадесет и три цяло и седемдесет и девет) 

кв.м, разположен в топлата връзка с физкултурен салон на IV Езикова 

гимназия „Фр. Жолио Кюри“, изградена в поземлен имот с идентификатор 

10135.2563.321 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

шестдесет и три.триста двадесет и едно). 

Общински съвет Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

предприеме всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението. 

 

Юлияна БОЕВА 

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

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20002561ВН/04.02.2020 г., относно вземане на решение за провеждане 

на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект 

общинска собственост, предстваляващ фитнес, разположен в приземния 

етаж на сградата на III ОУ „Ангел Кънчев“, ул. „Роза“ № 42. 

Предлагам следния проект за решение: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 и ал. 7 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. № 

РД20002561ВН/04.02.2020 г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 

Община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на „Фитнес център“ със застроена площ от 199,42 (сто деветдесет и 

девет цяло и четиридесет и две стотни) кв.м, обособен в сутерена на сграда 

с идентификатор 10135.2553.239.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 

хиляди петстотин петдесет и три.двеста тридесет и девет.три), 

разположена върху поземлен имот с идентификатор 10135.2553.239 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.двеста 

тридесет и девет), находящ се в гр. Варна, ул. „Роза“ № 42, предмет на Акт 

за публична общинска собственост № 7641/18.03.2014 г. за срок от 5 /пет/ 

години при обща стартова месечна наемна цена 820,00 (осемстотин и 

двадесет) лева, без включен ДДС, определена съгласно предоставената 

пазарна оценка. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена  в 

размер на 82,00 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

 

1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 

физически лица, еднолични търговци и юридически лица. 
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2. За участие в публичния търг с явно наддаване са необходими 

следните документи: 

2.1. заявление за участие в търга 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 имота; 

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 984,00 

(деветстотин осемдесет и четири) лева, 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 150,00 (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. 

* 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. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Заповядайте, г-н Атанасов.  

 

Христо АТАНАНСОВ 
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Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, въпросът ми е 

кога ще влязат тогава, по едно по едно ли ще разглеждаме всички 

предложения, които са в Програмата. Това е за търг. Нали така? 

Достатъчно имаме в Годишната програма определени такива. Кога ще 

влязат всички останали? Искам в една от комисиите да започнем да 

разглеждаме всички тези неща. Не само по едничко да вкарваме и 

конкретно ще кажа за имота, който е на басейн „Приморски”. За пореден 

път ще го кажа. Включен е в Програмата и искам следващия път да го 

вкараме, след като вкарваме едно по едно търговете. Мисля, че всички 

съветници са на това мнение, защото е нужно да влизат пари в общинския 

бюджет, особено в тази обстановка, която е в момента. Благодаря.  

 

Юлияна БОЕВА 

Благодаря Да разбирам, че по отношение на предложението за 

решение нямате нищо против.  

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20006815ВН/10.04.2020 г., относно даване на съгласие за подписване на 

анекс към Договор № Д15000696ВН/02.06.2015 г., сключен между Община 

Варна и Окръжен съд – Варна и писмо от Марин Маринов – председател 

на Окръжен съд –Варна с рег. № РД20001226ВН/21.01.2020 г. 

Предлагам следния проект за решение: 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, уведомително писмо с рег. № РД20001226ВН/21.01.2020 г. и 

по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 

№РД20006815ВН/10.04.2020 г., Общински съвет – Варна, дава съгласие за 

подписване на анекс към договор с рег. № Д15000696ВН/02.06.2015 г., 

сключен между Община Варна и Окръжен съд – Варна, със седалище и 

адрес на управление: гр. Варна 9000, пл. „Независимост“ № 2 , с 

административен ръководител Марин Маринов – Председател, за 

безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, находящ 

се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 108, представляващ 
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самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1030.298.1.3 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.хиляда и тридесет.двеста деветдесет и 

осем.едно.три), с площ от 59,14 (петдесет и девет цяло и четиринадесет 

стотни) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 7993/2014 г., за 

срок от 10 (десет) години, считано от датата на сключване на договора. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 

отпадъци, заплащането на данъка върху недвижимия имот се извършват от 

ПОЛЗВАТЕЛЯ за негова сметка. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

изготвяне на Анекс към договора, както и осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Заповядайте, г- н Балачев. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Госпожо Председател, уважаеми колеги, понеже казах, че това, което 

даваме трябва да има някакъв ефект от него имам лични наблюдения 

относно въпросната „Синя стая”. Първо, тя е продукт на взаимодействието 

между съдебната система във Варна в лицето на Окръжен съд и неговия 

председател от една страна, и Община Варна от друга. Ние сме един от 

малкото градове в България, който притежаваме такава „Синя стая”. В тази 

„Синя стая” са извършват разпити на всички малолетни и непълнолетни 

свидетели, които са пострадали по един или друг начин от престъпления. 

Тя е пригодена за това нещо със съвременна апаратура, с необходимите 

аудио и видео записи и е много полезна за дейността на Съда в 

пресичането на тези престъпления. Така че, предоставянето й е в полза на 

обществото на Варна, и аз ще гласувам „за”. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се -1, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20003291ВН/13.02.2020 г., относно предоставяне на земи от общинския 
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поземлен фонд на Общинска служба по земеделие – гр. Варна, за 

обезщетяване на собствениците с признато, но невъзстановено право на 

собственост по реда на ЗСПЗЗ. 

Предлагам следния проект за решение: 

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

самоуправление и местната администрация , във връзка с §27, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ДВ бр. 62 от 2010 г.) и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 

№ РД20003291ВН/13.02.2020 г., Общински съвет - Варна предоставя на 

разпореждане на Общинска служба по земеделие гр. Варна, за 

обезщетяване на бивши собственици по реда на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, имоти по чл. 19, ал. 1 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, предадени на Община 

Варна с Протоколно решение № 6 от 10.12.2009 г., подробно описани в 

приложения списък - неразделна част от настоящото решение, в размер на 

849,078 дка. 

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20006821ВН/10.04.2020 г., относно промени в устава на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД и заявление от Минко Христов – Изпълнителен 

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

РД20003806ВН/19.02.2020 г., относно промени в устава на дружеството. 

Предлагам следния проект за решение: 

25. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 1 от Търговския 

закон, чл. 13, ал. 1, т. 1 от „Наредба за реда за упражняване на правата на 

собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 

дружества” и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
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РД20006821ВН/10.04.2020 г., Общински съвет - Варна изменя чл. 8 от 

Устава на Еднолично акционерно дружество „Дворец на културата и 

спорта“ ЕАД, който да придобие следния вид: 

Чл. 8. Община Варна внася целия уставен капитал на дружеството, 

както следва:  

1. Непарична вноска, представляваща: земя с площ от 35 000 

(тридесет и пет хиляди) кв.м, представляваща УПИ-I, в кв. 43 по плана на 

18 м.р.; сграден фонд – сграда – стара част с площ от 7 000 (седем хиляди) 

кв.м и нова с площ от 6 600 (шест хиляди и шестстотин) кв.м; трафопост с 

площ от 409 (четиристотин и девет) кв.м; помпена станция, находяща се на 

офицерски плаж с площ от 125 (сто двадесет и пет) кв.м.; външен 

топлопровод; външна дъждовална канализация, осветителна и 

електрическа канална мрежа; околно пространство; ДМА – машини, 

съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, 

програмни продукти, стоки и материали. Стойност на непаричната вноска 

– 34 331 437 лв.; 

2. Парична вноска в размер на 63 лв., внесена на основание решение 

№ 218-4-2 (Протокол № 11) от 26.04.2000 г. на Общински съвет – Варна; 

3. Парична вноска  в размер на 250 000 лв., внесена на основание 

решение № 923-3 (Протокол № 25) от 18,21.05.2001 г. на Общински съвет – 

Варна; 

4. Непарична вноска, представляваща: сграда, находяща се вляво от 

входа на „Летен театър“, с идентификатор 10135.2561.2.2 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и едно.две.две) със 

застроена площ от 100.00 (сто) кв.м.; етажност – 1 (един) етаж; 

конструкция – монолитна; година на построяване – 1956 г.; с 

местонахождение гр. Варна, „Приморски парк“, ПИ 10135.2561.2, ст.кад. 

5360007; при граници на имота ПИ 10135.2561.1 и ПИ 10135.2561.2, 

предмет на Акт за частна общинска собственост № 6085/05.05.2010 г., 

вписан в Службата по вписванията – гр. Варна на 17.05.2010 г., том ХХII, 

№ 22, вх. регистър № 8443, д. № 4662 и сграда, находяща се вдясно от 

входа на „Летен театър“, с идентификатор 10135.2561.2.3 (десет хиляди сто 

тридесет и пет . две хиляди петстотин шестдесет и едно . две . три) със 

застроена площ  от 102(сто и два) кв.м; етажност – 1 (един) етаж; 

конструкция – монолитна; година на построяване – 1956 г.; с 

местонахождение гр. Варна, „Приморски парк“, ПИ 10135.2561.2.3, ст.кад. 

5360007, при граници на имота ПИ 10135.2561.1 и ПИ 10135.2561.2, 

предмет на Акт за частна общинска собственост № 6086/05.05.2010 г., 

вписан в Службата по вписванията – гр. Варна на 17.05.2010 г., том ХХII, 

№ 24, вх. регистър № 8447, д. № 4664. Стойност на непаричната вноска – 

154 820 лв. Акт за назначаване на вещи лица № 20180313112415 от 

15.03.2018 г. 



41 
 

25.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 2, чл. 192, ал. 1 и ал. 

7, чл. 193, във връзка с чл. 166, ал. 2 и чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, чл. 

51б, ал. 1 от Закон за общинската собственост, чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 2 от 

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

на Община Варна от капитала на търговските дружества”, по предложение 

на Кмета на Община Варна с рег. № РД20006821ВН/10.04.2020 г. и в 

съответствие със свое решение № 510-6 (Пр. № 13) от 29.09.2016 г., 

Общински съвет - Варна реши: 

I. Увеличава капитала на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД от 34 

736 320 (тридесет и четири милиона седемстотин тридесет и шест хиляди 

триста и двадесет) лева на 47 131 390 (четиридесет и седем милиона сто 

тридесет и една хиляди триста и деветдесет) лева, разпределен в 4 713 139 

(четири милиона седемстотин и тринадесет хиляди сто тридесет и девет) 

броя акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева, чрез 

записване от едноличния собственик на капитала – Община Варна на нови 

1 239 507 (един милион двеста тридесет и девет хиляди петстотин и седем) 

поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.  

За сметка на записаните нови акции Община Варна внася в капитала 

на дружеството непарична вноска, представляваща стойността на 

извършените строително-монтажни работи и реконструкция на зала 

„Конгресна“, включително проектиране, авторски и строителен надзор, 

както и всички допълнителни разходи във връзка с реконструкцията, 

извършени до момента на въвеждане на обекта в експлоатация. 

Оценката на непаричната вноска на Община Варна в капитала на 

„Дворец на културата и спорта” ЕАД е в размер на 12 395 068 (дванадесет 

милиона триста деветдесет и пет хиляди шестдесет и осем) лева, съгласно 

оценителска експертиза изготвена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския 

закон от вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица № 

20191207140715 от 10.12.2019 г. 

За изравняване размера на акциите до кратни на 10 (десет) - 

номинална стойност на 1 бр. акция, съобразно устава на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД, Община Варна допълнително следва да внесе 

парична вноска в размер на 2,00 (два) лева. 

ІІ. Изменя чл. 7, чл. 8 и чл. 10, ал. 1 от Устава на Еднолично 

акционерно дружество „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, които да 

придобият следния вид: 

Чл. 7. Капиталът на дружеството в левове е в размер на 47 131 390 

(четиридесет и седем милиона сто тридесет и една хиляди триста и 

деветдесет) лева, разпределен в 4 713 139 (четири милиона седемстотин и 

тринадесет хиляди сто тридесет и девет) броя акции, всяка от които с 

номинална стойност 10 (десет) лева, като към датата на вписване 

капиталът е записан изцяло. 
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Чл. 8. Община Варна внася целия уставен капитал на дружеството, 

както следва:  

1. Непарична вноска, представляваща: земя с площ от 35 000 кв.м., 

представляваща УПИ-I, в кв. 43 по плана на 18 м.р.; сграден фонд – сграда 

– стара част с площ от 7 000 кв.м. и нова с площ от 6 600 кв.м.; трафопост с 

площ от 409 кв.м.; помпена станция, находяща се на офицерски плаж с 

площ от 125 кв.м.; външен топлопровод; външна дъждовална канализация, 

осветителна и електрическа канална мрежа; околно пространство; ДМА – 

машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански 

инвентар, програмни продукти, стоки и материали. Стойност на 

непаричната вноска – 34 331 437 лв.; 

2. Парична вноска в размер на 63 лв., внесена на основание решение 

№ 218-4-2 (Протокол № 11) от 26.04.2000 г. на Общински съвет – Варна; 

3. Парична вноска  в размер на 250 000 лв., внесена на основание 

решение № 923-3 (Протокол № 25) от 18,21.05.2001 г. на Общински съвет – 

Варна; 

4. Непарична вноска, представляваща: сграда, находяща се вляво от 

входа на „Летен театър“, с идентификатор 10135.2561.2.2 (десет хиляди сто 

тридесет и пет . две хиляди петстотин шестдесет и едно . две . две) със 

застроена площ 100.00 (сто) кв.м.; етажност – 1 (един) етаж; конструкция – 

монолитна; година на построяване – 1956 г.; с местонахождение гр. Варна, 

„Приморски парк“, ПИ 10135.2561.2, ст.кад. 5360007; при граници на 

имота ПИ 10135.2561.1 и ПИ 10135.2561.2, предмет на Акт за частна 

общинска собственост № 6085/05.05.2010 г., вписан в Службата по 

вписванията – гр. Варна на 17.05.2010 г., том ХХII, № 22, вх. регистър № 

8443, д. № 4662 и сграда, находяща се вдясно от входа на „Летен театър“, с 

идентификатор 10135.2561.2.3 (десет хиляди сто тридесет и пет . две 

хиляди петстотин шестдесет и едно . две . три) със застроена площ 102.00 

(сто и два) кв.м.; етажност – 1 (един) етаж; конструкция – монолитна; 

година на построяване – 1956 г.; с местонахождение гр. Варна, 

„Приморски парк“, ПИ 10135.2561.2.3, ст.кад. 5360007, при граници на 

имота ПИ 10135.2561.1 и ПИ 10135.2561.2, предмет на Акт за частна 

общинска собственост № 6086/05.05.2010 г., вписан в Службата по 

вписванията – гр. Варна на 17.05.2010 г., том ХХII, № 24, вх. регистър № 

8447, д. № 4664. Стойност на непаричната вноска – 154 820 лв. Акт за 

назначаване на вещи лица № 20180313112415 от 15.03.2018 г.; 

5. Непарична вноска, представляваща: стойността на извършените 

строително-монтажни работи и реконструкция на зала „Конгресна“, 

включително проектиране, авторски и строителен надзор, както и всички 

допълнителни разходи във връзка с реконструкцията, извършени до 

момента на въвеждане на обекта в експлоатация. Стойност на непаричната 

вноска – 12 395 068 лв. Акт за назначаване на вещи лица № 

20191207140715 от 10.12.2019 г.; 
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6. Парична вноска  в размер на 2,00 лв., внесена на основание 

решение № …… (Протокол № ……) от ……2020 г. на Общински съвет – 

Варна. 

Чл. 10 (1) Капиталът е разпределен в 4 713 139 броя акции, всяка от 

които с номинална стойност 10 лева.  

ІІІ. Възлага права на Изпълнителния директор на „Дворец на 

културата и спорта” ЕАД да предприеме всички необходими действия за 

вписване на горепосочените обстоятелства по отношение увеличаването на 

капитала по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра 

на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, да представи актуален устав на 

дружеството, съобразен с приетите промени към датата на приемане на 

решението, да впише промените в Имотния регистър към Агенцията по 

вписванията и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Разглеждане на писмо от доц. д-р Христо Ганчев – Управител на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания - Варна“ ЕООД с рег. № ОС20000115ВН/18.02.2020 г., 

относно предприемане на действия за бракуване на автомобили. 

Предлагам следния проект за решение: 

26. 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 докладна записка от 

доц. д-р Христо Ганчев – Управител на „Специализирана болница за 

активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД с 

рег. № ОС20000115ВН/18.02.2020 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие за бракуване на следните автомобили:  

- марка „ВАЗ 21053“, рег. № В 7390 КК, рама № 

XTA210530X1786412, двигател № 5364535; 

- марка „ВАЗ 2107“, рег. № В 8020 СМ, рама № 

XTA21070031730705, двигател № 21037366903, собственост на 
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„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания - Варна“ ЕООД. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  

Край на заседанието:11.45 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО“:                                                         

 

 

_______/П/__________                                            ________П/_________ 

 

/Юлияна БОЕВА/                                                     /Клавдия ВАСИЛЕВА/ 

 

 


