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ПРОТОКОЛ 

 

№ 11 

 

 

Днес 25.02.2021 г. от 09.00 ч. се проведе онлайн заседание на ПК 

„Собственост и стопанство“. 

 

В заседанието се включиха: 

Юлияна Боева – председател на комисията 

Ахмед Ахмед 

Бранимир Балачев 

Иван Иванов 

Красен Иванов 

Людмила Колева - Маринова 

Марица Гърдева  

Мария Ангелова - Дойчева 

Мартин Андонов 

Милена Димова  

Николай Костадинов 

Рюян Ризов 

Светлан Златев 

Станислав Иванов 

Стефан Станев 

         Христо Атанасов 

 

 

Не се включиха: Велин Стоянов 

 

 

Включи се още: Петко Бойновски – Директор Дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ при Община Варна.  

 

 

Заседанието откри председателят на комисията Юлияна Боева.  

 

 

Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ предложи 

заседанието да протече при следният 

 

 

 

 



2 
 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. 

РД21000572ВН/12.01.2021 г., относно приемане на „Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.”. 

2. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – Директор на 

Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с 

рег. № РД20005454ВН-007ВН/26.01.2021 г., относно поправка на очевидна 

фактическа грешка в  решения № 304-9(6)/13, 14.07.2020 г. и № 304-9-

1(6)/13, 14.07.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

3. Разни. 

 

 

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

предложението се приема. 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

1. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. 

РД21000572ВН/12.01.2021 г., относно приемане на „Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г.” 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 

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

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

общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № РД21000572ВН/12.01.2021 г., Общински съвет – Варна приема 

„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 

собственост през 2021 г.“, съгласно приложение към настоящото решение. 

Петко Бойновски – Директор Дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ при Община Варна представи „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2021 г.” и отговори на поставените въпроси. 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

 

Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

1. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – Директор на 

Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с 
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рег. № РД20005454ВН-007ВН/26.01.2021 г., относно поправка на очевидна 

фактическа грешка в  решения № 304-9(6)/13,14.07.2020 г. и № 304-9-

1(6)/13,14.07.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 

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

и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния 

кодекс и във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 

„Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 

РД20005454ВН-007ВН/26.01.2021 г., Общински съвет – Варна поправя 

очевидна фактическа грешка в свои решения № 304-9 (6)/13, 14.07.2020 г. 

и 304-9-1(6)/13, 14.07.2020 г., както следва: 

текста: „идентификатор 10135.536.598“  

да се чете: „идентификатор 10135.536.1104 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.петстотин тридесет и шест.хиляда сто и четири)“;  

като същото в цялост придобива следния вид: 

„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. № РД20012476ВН/03.07.2020 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 

управление от Държавата, частни и юридически лица“ с част от недвижим 

имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, Приморски парк, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.1104 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.петстотин тридесет и шест.хиляда сто и четири), 

предмет на Акт на държавна собственост № 8703/25.06.2014 г. 

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

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

собственост, в изпълнение на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“ и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20012476ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – Варна взема решение 

Община Варна да проведе процедура по придобиване безвъзмездно в 

управление от Държавата, част от имот – частна държавна собственост, 

представляващ 2 605 (две хиляди шестотин и пет) кв.м идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 10135.536.1104 (десет хиляди сто тридесет 

и пет.петстотин тридесет и шест.хиляда сто и четири), целият с площ от 

7 112 (седем хиляди сто и дванадесет) кв.м. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за 
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държавната собственост и Правилника за прилагането на Закона за 

държавната собственост, за безвъзмездно придобиване в управление на по-

горе описания недвижим имот в полза на Община Варна, както и 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението.“ 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

 

Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  

 

 

 

Край на заседанието: 9.50 ч. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                 ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО“:                                                         

 

 

______/П/___________                                                _____/П/__________ 

 

/Юлияна БОЕВА/                                                     /Клавдия ВАСИЛЕВА/ 

 

 

 


