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I.Цел.

ОБЩИНА ВАРНА 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ 

2020 г. 

Целта на Годишния план е да се определи политиката на община Варна по 

отношение преобразуване собствеността на стопански структури от общинския фонд чрез 

методите на приватизация. Органът по чл.4, ал.4 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол приема конкретните решения за обектите и основанията по 

приватизационните процеси. 

II.Основания и обхват.

Приватизационният процес се основава на специален закон Закон за 

приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК). Конкретният Го дишен план се 

приема във връзка с чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол 

и обхваща разработки относно: 

- минималните приватизационни цели;

- очаквания размер на приходите от приватизация и начина на тяхното използване в

съответствие с изискванията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол; 

- разходите, свързани с дейността по приватизация.

Обхватът е функция на създадения на основание чл.6, ал.2 от Закон за 

приватизация и следприватизационен контрол и решения на Общински съвет - Варна, 

създаващи и одобряващи Годишен план за приватизация за 2020г. 

Информацията, съдържаща се в настоящия план няма окончателен характер.

Крайното решение е на Общински съвет - Варна, който определя приходите и разходите в 

зависимост от потребностите и приоритетите на община Варна. 

Настоящият план е разработен на база „Годишен план за приватизация за 2019г.", 

приет с решение №1512-3(37)/ЗО.01.2019г. на Общински съвет - Варна и е основа за 

,,Годишен план за приватизация за 2021г." 



III. Разработка по реда на Закона эа приватиэация и следприватиэаuионен

контрол. 

Годишният план за приватизация в община Варна обхваща следните общински 

нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински тьрговски дружества, които се 

използват за стопански цели, както и незавършени обекти на строителството, невключени 

в имуществото на общински тьрговски дружества: 

От реализиращи се сделки към 31.12.2020г.: 

1. Нежилищен имот бул.,,Христо Ботев" №18, вх.9, ет.13 -

ателие №3 (АОС №10171/03.07.2019г.) 

2. Нежилищен имот бул.,,Христо Ботев" №18, вх.9, ет.13

ателие №1 (АОС №10167/03.07.2019г.) 

3. Нежилищен имот бул.,,Христо Ботев" №18, вх.5, ет.13 -

ателие №3 (АОС №10164/03.07.2019г.) 

4. Нежилищен имот ул.,,Кап.I-ви ранг Георги Купов" №37 -

част от сграда (АОС №6683/29.12.2011г.) 

5. Нежилищен имот ул. ,.Дрин" №65, бл.4 - СОС 10135.1503.645.1.33 -

магазин - (АОС №7296/21.01.2013г.) 

6. Нежилищен имот ул. ,,Дрин" №65, бл.4 - СОС 10135.1503.645.1.ЗО -

помещение - (АОС №7290/21.01.2013г.) 

7. Нежилищен имот ул. ,,Дрин" №65, бл.4 - СОС 10135.1503.645.1.31 -

помещение - (АОС №7291/21.01.201Зг.) 

8. Нежилищен имот ул. ,,Дрин" №65, бл.4 - СОС 10135.1503.645.1.32 -

помещение (АОС №7295/21.01.2013г.) 

9. Нежилищен имот ул. ,,Двадесет и седми юли" №66 -

част от сграда в сутерен (АОС №1790/15.05.2000г.) 

10. Нежилищен имот ул. ,,Цар Симеон I" №3 -

част от сграда дясно крило (АОС №4169/0l.02.2007r.) 

11. Нежилищен имот ул. ,,Цар Симеон !" №3 -

магазин със склад (АОС №4170/01.02.2007г.) 

12. Нежилищен имот ул. ,,Цар Симеон !" №3 -

магазин (АОС №4171/01.02.2007г.) 

13. Нежилищен имот ул. ,,Охрид" №25 -

магазин (АОС №218/28.07.1997г.) 

14. Нежилищен имот ул. ,,Охрид" №25 -

част от сграда (АОС №218/28.07.1997г.) 

15. Нежилищен имот ул. ,,Шипка" №1, ет.2 -

част от сграда (АОС №6400/05.05.2011г.) 

16. Нежилищен имот ул. ,,Шипка" №1, ет.3 -

част от сграда (АОС №6401/05.05.2011г.) 

17. Нежилищен имот ул. ,,Шипка" №2, ет.2 -



част от сграда (АОС №7070/24.08.2012г.) 

18. Нежилищен имот ул. ,,Свети Климент" №18, вх.Б -

магазин (АОС №5076/18.08.2008г.) 

19. Нежилищен имот бул. ,,Владислав Варненчик" бл.48, ет.1 - СОС 10135.3515.479.28.74

помещение (АОС №2004/11.01.2001г.) 

20. Нежилищен имот бул. ,,Владислав Варненчик" бл.48, ет.1 - СОС 10135.3515.479.28.75

помещение (АОС №2004/11.01.2001г.) 

21. Нежилищен имот бул. ,,Владислав Варненчик" бл.48, ет.1 - СОС 10135.3515.479.28.76

помещение (АОС №2004/11.01.2001г.) 

22. Нежилищен имот ул. ,,Стефан Богориди" №3 -

част от сграда (АОС №9575/18.07.2017г.) 

23. Нежилищен имот ул. ,,Габрово" №14 -

част от сграда на II етаж (АОС №21/27.11.1996г.) 

24. Нежилищен имот ул. ,,Габрово" №34-д -

част от сграда на II етаж (АОС №2509/20.12.2002г.) 

25. Нежилищен имот ж.к. ,,Трошево" бл.49, ет.1 -

част от сграда (АОС №1399/07.09.1999г.) 

26. Нежилищен имот ул. ,,Драгоман" №27-А - СОС 10135.1507.1131.1.6

магазин (АОС №10364/17.12.2019г.) 

27. Нежилищен имот с. Каменар -

магазин (АОС №3898/15.06.2006г.) 

28. Нежилищен имот с. Каменар -

сграда и земя (АОС №409/07.11.1997г.) 

29. Нежилищен имот с. Звездица -

сграда и земя (АОС №10З22/17.12.2019г.) 

IV. Обобщение.

Общ брой обекти, включени в Годишния план за приватизация: 29 (двадесет и девет). 

Общата сума на очакваните приходи в плана е 1 933 549 лева, в т.ч. и преходен 

остатък към 31.12.2019г. в размер на 703 549 лева, които имат ПРОГНОЗЕН характер. 

Общата сума на очакваните разходи с ПРОГНОЗЕН характер в Годишния план за 

приватизация е: 

- по реда на чл.127, ал.З от Закон за публичните финанси за придобиване и основен

ремонт на дълготрайни активи, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на 

проекти на социалната и техническата инфраструктура - 91 °/о е в размер на 1 596 758 

лева, в т.ч. и преходен остатък към 31.12.2019г. в размер на 477 458 лева. Тези средства 

изцяло и алтернативно покриват разходната част по Годишния план за приватизация за 

2020г. и ще се използват за инвестиционни цели, включително за придобиване на 

дълготрайни материални активи със социално предназначение и за погасяване на кредитите 

за незавършени обекти на строителството и не могат да се използват за текущи разходи. 



- по реда на чл.127, ал.З от Закон за публичните финанси за разходи, свързани с

приватизационния процес и следприватизационния контрол - 9 °/о е в размер на 336 791

лева, в т.ч. и преходен остатък към 31.12.2019г. в размер на 226 091 лева. Тези средства се 

разходват след решение на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол, 

както следва: за придобиване на дълготрайни и краткотрайни материални и нематериални 

активи; за обяви в "Държавен вестник", в национални и в регионални ежедневници; за 

приватизационни оценки, анализи на правното състояние и информационни меморандуми на 

предвидените за приватизация обекти; за външни услуги; за издръжка; за представителни 

разходи; за допълнително стимулиране на членовете на Комисията по приватизация и 

следприватизационен контрол помощен орган на Общински съвет Варна в 

приватизационния процес, съгласно чл.22.5 от Правилник за дейността на комисията за 

приватизация и следприватизационен контрол при община Варна; за възнаграждения по 

смисъла на чл.8, ал.З от Наредбата за търговете и конкурсите, за такси. 

Настоящият Годишен план за приватизация е разработен съгласно Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол и е приет с решение 

№1(1)/04.02.2020г. на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол и 

решение № .......... ( ... )/ ........... 2020г. на Общински съвет - Варна. 



РЕШЕН И Е: 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.б, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет -

Варна, приема „Годишен план за приватизация за 2020г.", съгласно приложение 

BAI"I-IA 

1.Uел.

ОБЩИНА ВАРНА 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ 

2020 г. 

Приложение 
към точка 1 

Целта на Годишния план е да се определи политиката на община Варна по 

отношение преобразуване собствеността на стопански структури от общинския фонд чрез 

методите на приватизация. Органът по чл.4, ал.4 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол приема конкретните решения за обектите и основанията по 

приватизационните процеси. 

II.Основания и обхват.

Приватизационният процес се основава на специален закон Закон за 

приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК). Конкретният Годишен план се 

приема във връзка с чл.б, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол 

и обхваща разработки относно: 

- минималните приватизационни цели;

- очаквания размер на приходите от приватизация и начина на тяхното използване в

съответствие с изискванията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол; 

- разходите, свързани с дейността по приватизация.

Обхватът е функция на създадения на основание чл.б, ал.2 от Закон за 

приватизация и следприватизационен контрол и решения на Общински съвет - Варна, 

създаващи и одобряващи Годишен план за приватизация за 2020г. 



Информацията, съдържаща се в настоящия план няма окончателен характер. 

Крайното решение е на Общински съвет - Варна, който определя приходите и разходите в 

зависимост от потребностите и приоритетите на община Варна. 

Настоящият план е разработен на база „Годишен план за приватизация за 2019г. ", 

приет с решение №1512-3(37)/30.01.2019г. на Общински съвет - Варна и е основа за 

,,Годишен план за приватизация за 2021г." 

III. Разработка по реда на Закона за приватизация и следприватиэационен

контрол. 

Годишният план за приватизация в община Варна обхваща следните общински 

нежилищни имоти , невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се 

използват за стопански цели, както и незавършени обекти на строителството, невключени 

в имуществото на общински търговски дружества: 

От реализиращи се сделки към 31.12.2020г.: 

1. Нежилищен имот бул.,,Христо Ботев" №18, вх.9, ет.13 -

ателие №3 (АОС №10171/03.07.2019г.) 

2. Нежилищен имот бул.,,Христо Ботев" №18, вх.9, ет.13 -

ателие №1 (АОС №10167/03.07.2019г.) 

3. Нежилище1-1 имот бул.,,Христо Ботев" №18, вх.5, ет.13 -

ателие №З (АОС №10164/ОЗ.07.2019г.) 

4. Нежилищен имот ул.,,Кап.!-ви ранг Георги Купов" №37 -

част от сграда (АОС №6683/29.12.2011г.) 

5. Нежилищен имот ул. ,,Дрин" №65, бл.4 - СОС 10135.1503.645.1.33 -

магазин - (АОС №7296/21.01.2013г.) 

6. Нежилищен имот ул. ,,Дрин" №65, бл.4 - СОС 10135.1503.645.1.ЗО -

помещение - (АОС №7290/21.0l.2013r.) 

7. Нежилищен имот ул. ,,Дрин" №65, 6л.4 - СОС 10135.1503.645.1.31 -

помещение - (АОС №7291/21.01.2013г.) 

8. Нежилищен имот ул. ,,Дрин" №65, бл.4 - СОС 10135.1503.645.1.32 -

помещение (АОС №7295/21.01.2013г.) 

9. Нежилищен имот ул. ,,Двадесет и седми юли" №66 -

част от сграда в сутерен (АОС №1790/15.05.2000г.) 

10. Нежилищен имот ул. ,,Цар Симеон !" №3 -

част от сграда дясно крило (АОС №4169/01.02.2007г.) 

11. Нежилищен имот ул. ,,Цар Симеон!" №3 -

магазин със склад (АОС №4170/01.02.2007г.) 

12. Нежилищен имот ул. ,,Цар Симеон !" №3 -

магазин (АОС №4171/01.02.2007г.) 

13. Нежилищен имот ул. ,,Охрид" №25 -

магазин (АОС №218/28.07.1997г.) 



14. Нежилищен имот ул. ,,Охрид" №25 -

част от сграда (АОС №218/28.07.1997г.) 

15. Нежилищен имот ул. ,,Шипка" №1, ет.2 -

част от сграда (АОС №6400/05.05.2011г.) 

16. Нежилищен имот ул. ,,Шипка" №1, ет.3 -

част от сграда (АОС №6401/05.05.2011г.) 

17. Нежилищен имот ул. ,,Шипка" №2, ет.2 -

част от сграда (АОС №7070/24.08.2012г.) 

18. Нежилищен имот ул. ,,Свети Климент" №18, вх.Б -

магазин (АОС №5076/18.08.2008г.) 

19. Нежилищен имот 6ул. ,,Владислав Варненчик" бл.48, ет.1 - СОС 10135.3515.479.28.74

помещение (АОС №2004/11.01.2001г.) 

20. Нежилищен имот бул. ,,Владислав Варненчик" бл.48, ет.1 - СОС 10135.3515.479.28.75

помещение (АОС №2004/11.01.2001г.) 

21. Нежилищен имот бул. ,,Владислав Варненчик" бл.48, ет.1 - СОС 10135.3515.479.28.76

помещение (АОС №2004/11.01.2001г.) 

22. Нежилищен имот ул. ,,Стефан Богориди" №3

част от сграда (АОС №9575/18.07.2017г.) 

23. Нежилищен имот ул. ,,Габрово" №14 -

част от сграда на II етаж (АОС №21/27.11.1996г.) 

24. Нежилищен имот ул. ,,Габрово" №34-Д -

част от сграда на II етаж (АОС №2509/20.12.2002г.) 

25. Нежилищен имот ж.к. ,,Трошево" бл.49, ет.1

част от сграда (АОС №1399/07.09.1999г.) 

26. Нежилищен имот ул. ,,Драгоман" №27-А - СОС 10135.1507.1131.1.6

магазин (АОС №10364/17.12.2019г.) 

27. Нежилищен имот с. Каменар -

магазин (АОС №3898/15.06.2006г.) 

28. Нежилищен имот с. Каменар -

сграда и земя (АОС №409/07.11.1997г.) 

29. Нежилищен имот с. Звездица -

сграда и земя (АОС №10322/17.12.2019г.) 

IV. Обобщение.

Общ брой обекти, включени в Годишния план за приватизация: 29 (двадесет и девет). 

Общата сума на очакваните приходи в плана е 1 933 549 лева, в т.ч. и преходен 

остатък към 31.12.2019г. в размер на 703 549 лева, които имат ПРОГНОЗЕН характер. 

Общата сума на очакваните разходи с ПРОГНОЗЕН характер в Годишния план за 

приватизация е: 



- по реда на чл.127, ал.З от Закон за публичните финанси за придобиване и основен

ремонт на дълготрайни активи, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на 

проекти на социалната и техническата инфраструктура - 91 °/о е в размер на 1 596 758 

лева, в т.ч. и преходен остатък към З1.12.2019г. в размер на 477 458 лева. Тези средства 

изцяло и алтернативно покриват разходната част по Годишния план за приватизация за 

2020г. и ще се използват за инвестиционни цели, включително за придобиване на 

дълготрайни материални активи със социално предназначение и за погасяване на кредитите 

за незавършени обекти на строителството и не могат да се използват за текущи разходи. 

- по реда на чл.127, ал.З от Закон за публичните финанси за разходи, свързани с

приватизационния процес и следприватизационния контрол - 9 °/о е в размер на 336 791 

лева, в т.ч. и преходен остатък към Зl.12.2019г. в размер на 226 091 лева. Тези средства се 

разходват след решение на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол, 

както следва: за придобиване на дълготрайни и краткотрайни материални и нематериални 

активи; за обяви в "Държавен вестник", в национални и в регионални ежедневници; за 

приватизационни оценки, анализи на правното състояние и информационни меморандуми на 

предвидените за приватизация обекти; за външни услуги; за издръжка; за представителни 

разходи; за допълнително стимулиране на членовете на Комисията по приватизация и 

следприватизационен контрол помощен орган на Общински съвет Варна в 

приватизационния процес, съгласно чл.22.5 от Правилник за дейността на комисията за 

приватизация и следприватизационен контрол при община Варна; за възнаграждения по 

смисъла на чл.8, ал.З от Наредбата за търговете и конкурсите, за такси. 

Настоящият Годишен план за приватизация е разработен съгласно Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол и е приет с решение 

№1(1)/04.02.2020г. на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол и 

решение № .......... ( ... )/ ........... 2020г. на Общински съвет - Варна. 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се"' - О. 
Констатация - приема се 



По втора точка от дневния ред 

РЕШЕН И Е: 

2.1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, ул. ,,Дрин" №65, бл.4 

№729б/21.01.201Зг. 

представляващ помещение, предмет на АОС 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

2.2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, ул. ,,Дрин" №65, бл.4 

№7290/21.01.201Зг. 

представляващ помещение, предмет на АОС 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се'' - О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

2.3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, ул. ,,Дрин" №65, бл.4 

№7291/21.01.201Зг. 

представляващ помещение, предмет на АОС 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 



РЕШЕН И Е: 

2.4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в

Варна, ул. ,,Дрин" №65, бл.4 

№7295/21.01.201Зг. 

представляващ помещение, предмет на 

град 

АОС 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за" - 15, ,,протир" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

2.5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, ул. ,,Двадесет и седми юли" №66, представляващ част от сграда в сутерен, предмет 

на АОС №1790/15.05.2000г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали ее" - О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

2.6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, ул. ,,Цар Симеон !" №З, представляващ част от сграда, предмет на АОС 

№4169/01.02.2007г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 



РЕШЕН И Е: 

2.7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, ул. ,,Цар Симеон !" №З, представляващ магазин със склад, предмет на АОС 

№4170/01.02.2007г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

2.8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, ул. ,,Цар Симеон !" №З, представляващ магазин, предмет на АОС 

№4171/01.02.2007г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за'' - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

2.9. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСI<, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, ул. ,,Охрид" №25, представляващ магазин, предмет на АОС №218/28.07.1997г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 



РЕШЕН И Е: 

2.10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, ул. ,,Охрид" №25, представляващ част от сграда - помещения, предмет на АОС 

№218/28.07.1997г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували ,,за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се'' - о.

Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

2.11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, ул. ,,Шипка" №1, ет.2, представляващ част от сграда - помещения, предмет на АОС 

№б400/05.05.2011г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 

Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

2.12, На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, ул. ,,Шипка" №1, ет.З, представляващ част от сграда - помещения, предмет на АОС 

№б401/05.05.2011г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 

Констатация - приема се. 



РЕШЕН И Е: 

2.13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, ул. ,,Шипка" №2, ет.2, представляващ част от сграда - помещения, предмет на АОС 

№7070/24.08.2012г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

2.14. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, ул. ,,Свети Климент" № 18, представляващ магазин, предмет на АОС 

№507б/18.08.2008г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за" - 15, _,,против" - 1, ,,въздържали се'' - О. 

Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

2.15. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, бул. ,, Владислав Варненчик" бл.48, ет.1, представляващ помещение, СОС 

10135.3515.479.28.74, предмет на АОС №2004/11.01.2001г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 



РЕШЕН И Е: 

2.16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

3ПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, бул. ,,Владислав Варненчик" бл.48, ет.1, представляващ помещение, СОС 

10135.3515.479.28.75, предмет на АОС №2004/11.01.2001г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували ,,за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

2.17. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, бул. ,,Владислав Варненчик" бл.48, ет.1, представляващ помещение, СОС 

10135.3515.479.28.76, предмет на АОС №2004/11.01.2001г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували ,,за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

2.18. На основание чл.21, ал.1, т.8 от 3МСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

3ПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, ул. ,,Стефан Богориди" №3, представляващ част от сграда, предмет на АОС 

№9575/18.07 .2017г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 



РЕШЕН И Е: 

2.19, На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, ул. ,,Габрово" №14, представляващ част от сграда - II етаж, предмет на АОС 

№21/27 .11.1996г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 

Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

2.20. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, ул. ,,Габрово" №34-Д, представляващ част от сграда - II етаж, предмет на АОС 

№2509/20.12.2002г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за',. - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - о. 

Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

2.21. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, ж.к. ,,Трошево" бл.49, ет.1, представляващ част от сграда - помещения, предмет на 

АОС №1399/07.09.1999г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 

Констатация - приема се. 



РЕШЕН И Е: 

2.22. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град

Варна, ул. ,,Драгоман" №27-А, представляващ магазин, СОС 10135.1507 .1131.1.б, предмет 

на АОС №10Зб4/17.12.2019г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 11 "въздържали се" - О.
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

2.23. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински -съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в

община Варна, село Каменар, представляващ магазин, предмет на АОС 

№3898/15.06.200бг. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обе�печаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за" - 15, ,,против" � 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

2.24. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в

община Варна, село Каменар, представляващ сграда и земя, предмет на АОС 

№409/07.11.1997г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 



РЕШЕН И Е: 

2.25. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.З, ал.З, т.2 и във връзка с чл.4, ал.4 от 

ЗПСК, Общински съвет - Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в

община Варна, село Звездица, представляващ сграда и земя, предмет на АОС 

№ 10322/17 .12.2019г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване

на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 

сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 

Гласували ,,за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 

По трета точка от дневния ред 

РЕШЕН И Е: 

3.1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.З, т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение N0 ......... ( .... )/ ....... 2020r., 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул. 

11Дрин" N065, бл.4 - представляващ помещение, предмет на АОС №?7296/21.01.201Зг., като 

възлага на кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина

(правоспособен юрист); 

Димитрова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Максим

Ставрев (независим оценител).

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

3.2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.З, т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение №? .......... ( ..... )/ .......... 2020r., 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул. 

„Дрин" NOбS, бл.4 - представляващ помещение, предмет на АОС N07290/21.01.2013r., като 

възлага на кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина

(правоспособен юрист); 

Димитрова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Светлана

Бончева (независим оценител).

Гласували „эа" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 



РЕШЕН И Е: 

3.3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.51 ал.2, чл.261 ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.З, т. 7 от НВИДСППСКВПП и свое решение NО .......... ( .... )/ ................. 2020г., 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул. 

идрин" №65, бл .4 - представляващ помещение, предмет на АОС NО7291/21.01.2013г., като 

възлага на кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина

(правоспособен юрист); 

Димитрова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Цветана

Ангелова (независим оценител). 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

3.4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА1 чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.3 1 т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение NО ...... ( ... )/ .......... 2020г., 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на nроцедура1 чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул. 

„Дрин" NOбS, бл.4 - представляващ помещения, предмет на АОС №7295/21.01.201Зг., като 

възлага на кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина

(правоспособен юрист); 

Димитрова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Донка

Михайлова (независим оценител). 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О.
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

3.5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.З, т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение NО ....... ( ... )/ ......... 2020г., 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул. 

,,Двадесет и седми юли" NОбб, представляващ част от сграда в сутерен, предмет на АОС 

NО1790/15.05.2000г., като възлага на кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

(правоспособен юрист); 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Светлана

Дафова (независим оценител).

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 



РЕШЕН И Е: 

3.6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.З, т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение NО .............. ( ... )/ ..... 2020г., 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул. ,,Цар 

Симеон rи NОЗ, представляващ част от сграда - дясно крило, предмет на АОС 

N04169/01.02.2007r., като възлага на кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина

(правоспособен юрист); 

Димитрова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Димитър

Христов (независим оценител).

Гласували „за11 

- 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се11 

- О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

3.7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.3
1 

т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение N0 ..... ( ... )/ ......... 2020r.
1 

Общински 

съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за 

изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул. "Цар 

Симеон I'1 NОЗ, представляващ магазин със склад, предмет на АОС N04170/1.02.2007r., като 

възлага на кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина

(правоспособен юрист); 

Димитрова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум „ГАЛАКТ"

ООД (независим оценител). 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

3.8. На основание чл.21, ал.1
1 

т.8 от ЗМСМА
1 

чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.З, т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение N0 ....... ( .... )/ ........ 2020r., 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот
1 

находящ с в град Варна1 
ул. ,,Цар 

Симеон I11 NОЗ, представляващ магазин, предмет на АОС N04171/1.02.2007r., като възлага 

на кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина

(правоспособен юрист); 

Димитрова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Нелияна

1 Иванова (независим оценител). 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 



РЕШЕН И Е: 

3.9. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.З, т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение N0 ....... ( ... )/ ...... 2020r. 1 Общински 

съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за 

изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул. 

,Дхрид" N025, представляващ магазин, предмет на АОС N0218/28.07.1997r., като възлага 

на кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина

(правоспособен юрист); 

Димитрова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Калина

Василева (независим оценител).

Гласували „за'' - 15, ,,.против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

3.10. На основание чл.21, ал.1
1 

т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.З, т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение NО ......... ( ... )/ ......... 2020г., 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул. 

„Охрид" N025, представляващ част от сграда помещения, предмет на АОС 

№218/28.07.1997г., като възлага на кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина

(правоспособен юрист); 

Димитрова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Петранка

Маринова (независим оценител).

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

3.11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.З, т. 7 от НВИДСППСКВПП и свое решение № ............ ( .... )/ ..... 2020г., 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул. 

„Шипка" №Н, ет.2 - представляващ част от сграда - помещения, предмет на АОС 

№6400/05.05.201 lг., като възлага на кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина

(правоспособен юрист); 

Димитрова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум пБУЛЕКС

КОНСУЛТ" ЕООД (независим оценител). 

Гласували „за" - 15, ,.,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 



РЕШЕН И Е: 

3.12. На основание чл.21, ал.11 т.8 от ЗМСМА, чл.5 1 ал.2 1 чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.3
1 

т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение N0 ........ ( ... )/ ............ 2020r./ 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот
1 

находящ с в град Варна, ул. 

11Шипка" №1, ет.З - представляващ част от сграда -помещения, предмет на АОС 

N06401/05.05.2011r., като възлага на кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканен и: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина

(правоспособен юрист); 

Димитрова. 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Николай

Ангелов (независим оценител).

Гласували ,,эа" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О„ 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

3.13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.3
1 т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение NО ....... ( .... )/ ............ 2020г., 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в гр. Варна, ул. 

нШипка" N02, ет.2 � представляващ част от сграда - помещения, предмет на АОС 

NО7070/24.08.2012г.", като възлага на кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина

(правоспособен юрист); 

Димитрова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Силвия

Иванова (независим оценител). 

Гласували „эа" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О.
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

3.14. На основание чл.21 1 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5
1 

ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.З, т. 7 от НВИДСППСКВПП и свое решение NO ........ ( ... )/ ............. 2020г., 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, ул. 

нСвети Климент" N018, представляващ магазин, предмет на АОС NOS076/18.08.2008r., като 

възлага на кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина

(правоспособен юрист); 

Томова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Петка

Христова (независим оценител). 

Гласували „за" - 15, ,,против,
, 

- 1, ,,въздържали се" - О.
Констатация - приема се. 



РЕШЕН И Е: 

3.15. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.З, т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение N0 ......... ( .... )/ . ...... 2020r., 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, бул. 

,,Владислав Варненчик" бл.48, ет.1, представляващ помещение
1 

СОС 10135.3515.479.28.74, 

предмет на АОС N02004/11.01.2001r., като възлага на кмета на община Варна нейното 

провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина

(правоспособен юрист); 
Томова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Диана
Велинова (независим оценител).

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

3.16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5
1 ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.З, т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение №J ........ ( .... )/ ....... 2020г., 

Общински съвет � Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние1 информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, бул. 

иВладислав Варненчик" бл.48, ет.1, представляващ помещение, СОС 10135.3515.479.28.75 

предмет на АОС N02004/11.01.2001r., като възлага на кмета на община Варна нейното 

провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина

(правоспособен юрист); 

Томова 

.... за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум „ПЕРСИН11 

ЕООД (независим оценител). 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

3.17. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и алА2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.З, т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение № .......... ( ..... )/ ......... 2020г&, 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, бул. 

11Владислав Варненчик'' бл.48, ет.1, представляващ помещение, СОС 10135.3515.479.28.76, 

предмет на АОС N02004/11.01.2001r., като възлага на кмета на община Варна нейното 

провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина

(правоспособен юрист); 

Томова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум „ВЕЛИНОВ

КОНСУЛТ" ЕООД (независим оценител). 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 



РЕШЕН И Е: 

3.18. На основание чл.21, ал.1
1 

т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.З, т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение NО .......... ( ..... )/ ......... 2020г.
1 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура 1 чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен ме.морандум и 

приватизационна оцен1<а на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул. 

„Стефан Богориди" NОЗ, представляващ част от сграда, предмет на АОС 

N09575/18.07 .2017r., като възлага на кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина

(правоспособен юрист); 

Томова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум „ПАСАЖ

КОНСУЛТ 2n ЕООД (независим оценител). 

Гласували „за" - 15, ,,против'' - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

3.19. На основание чл.21, ал.1, т .8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.3
1 

т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение NО .......... ( ..... )/ ......... 2020г., 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул. 

и Габрово" № 14, представляващ част от сграда II етаж
1 предмет на АОС 

NО21/27.11.1996г., като възлага на кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина

(правоспособен юрист); 

Томова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Петя

Добрева (независим оценител). 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

3.20. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал�2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.З, т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение № .......... ( .... . )/ ......... 2020г., 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул. 

11Габрово" NО34-Д, представляващ част от сграда II етаж, предмет на АОС 

NО2509/20.12.2002г., като възлага на кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина

(правоспособен юрист); 

Томова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и

,,БУЛКАРГО11 

оод (независим оценител). 

информационен меморандум 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 



РЕШЕН И Е: 

3.21. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.З, т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение NО .......... ( ..... )/ ......... 2020г., 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ж.к. 

uТрошево" бл.49, ет.1, представляващ част от сграда - помещения, предмет на АОС 

№? 1399/07.09.1999г., като възлага на кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина
(правоспособен юрист); 

Томова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Стефан
Бянов (независим оценител).

Гласували „эа" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали с:е" - о.

Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

3.22. На основание чл.21 1 ал.1 1 т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

· връзка с ч·л.5, ал.3, т. 7 от НВИДСППСКВПП и свое решение NО .......... ( ..... )/ ......... 2020г., 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура1 чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул. 

"Драгоман 11 NО27 ... д, представляващ част магазин, СОС 10135.1507.1131.1.6
1 

предмет на 

АОС NO 101364/17 .12.2019г., като възлага на кмета на община Варна нейното провеждане. 
За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина

(правоспособен юрист); 

Томова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Цвета
1 Вълчева (независим оценител).

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О.
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

3.23. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2 1 чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.3
1 

т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение №.> .......... ( ..... )/ ......... 2020г., 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в община Варна, село 

Каменар
1 

представляващ магазин, предмет на АОС NОЗ898/15.Об.200бг., като възлага на 

кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина

(правоспособен юрист); 

Томова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Пенка

1 Димитрова (независим оценител). 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - о.

Констатация - приема с:е. 



РЕШЕН И Е: 

3.24. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.З, т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение N0 .......... ( ..... )/ ......... 2020r.1 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в община Варна
1 

село 

Каменар, представляващ сграда и земя, предмет на АОС NО409/07.11.1997г., като възлага 

на кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина

(правоспособен юрист); 

Томова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Марин

Михайлов (независим оценител). 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - .О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

3.25. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2, чл.26
1 

ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във 

връзка с чл.5, ал.З, т.7 от НВИДСППСКВПП и свое решение NО .......... ( .... )/ ......... 2020г., 

Общински съвет - Варна приема решение за откриване на процедура, чрез пряко 

договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка на общински нежилищен имот
1 находящ с в община Варна, село 

Звездица, представляващ сграда и земя, предмет на АОС №НОЗ22/17.12.2019г., като 

възлага на кмета на община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина

( правоспособен юрист); 

Томова 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Бисер

Атанасов (независим оценител).

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - Оа
Констатация - приема се. 

По точка 4 от дневния ред

РЕШЕН И Е: 

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

администрация, чл.З, ал.З, т.2, чл.4
1 

ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.З, т.1 от Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол, във връзка с чл .2, ал.1, т.6
1 

чл .3, ал .1, т.1, 

чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за rьрговете и конкурсите, и свое решение №Н768-

8(36)/11,12.11.2014г. за откриване на процедура за приватизация на общински 

нежилищен имот, находящ се в град Варна, район ,,Аспарухово 11
, ул. "Капитан 1-ви ранг 

Георги Купов11 N037, по АОС N06683/29.12.20 l lг.
1 

представляващ част от сграда, Общински 

съвет - Варна реши: 



!. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински 

нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Аспарухово", ул.,,Капитан r-ви ранг 

Георги Купов" №37, по АОС №6683/29.12.2011г., представляващ част от сграда с 

идентификатор 10135.5510.789.5. състояща се от СОС с идентификатор 

10135.5510.789.5.2, със застроена площ 230 кв.м. на втори етаж, ведно с изба № 4, 

представляваща СОС с идентификатор 10135.5510.789.5.б с площ 10,40 кв.м. на минус 

първи етаж, заедно с 57,62 % идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж, по КК и КР на град Варна, одобрени със Заповед №РД-18-

73/23.06.2008г. на ИД на АГКК, при начална тръжна цена 89 ОООлв. (осемдесет и девет 

хиляди и лева). Сделката не се облага с ДДС. 

II. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1.Заявление за участие.

2.Проект на договор за продажба на обекта на търга.

З.Информационен меморандум. 

4.Декларация за извършен оглед на обекта.

5.Декларация за запознаване с тръжните условия.

б.Декларация за конфиденциалност. 

?.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, 

предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол и за документите, и сведенията, 

представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на З ОООлв. (три хиляди лева).

9.Депозит в размер на 2 ОООлв. (две хиляди лева), платими по сметка IВАN:ВGЗб

СЕСВ 9790 3362 150000 и ВIС: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка" АД, клон 

Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен 

вестник". 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХП-я етаж в

сградата на община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. (петстотин 

лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код 

за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка" АД клон Варна и фактура 

удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на 

решението в „Държавен вестник". 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните 

документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго 

юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 

представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик,

върху който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на 

обекта на приватизация в стая 1210 на ХП-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 

часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник". 



12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след представяне

на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник". 

13.Търгът да се проведе на lб-я работен ден от обнародването на решението в

,,Държавен вестник" от 09.30 часа в сградата на община Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и

физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 

14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за 

вписване на юридическите лица ( оригинал), или документ за самоличност за физическите 

лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 2 ОООлв. (две хиляди лева), 

платими по сметка IBAN:BG36 СЕСВ 9790 3362 1500 00 и В!С: CECBBGSF при „Централна 

кооперативна банка" АД, клон Варна (оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 500лв. 

(петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и В!С: 

CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка" АД, клон 

Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община Варна от дирекция 

„Местни данъци" за физическите лица и лицата, управляващи и представляващи 

юридическите лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно - осигурителната сметка от 

съответното подразделение на Националната агенция за приходите за физическите лица и 

лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите юридически 

лица (оригинал); 

14. 7 .декларация за извършен оглед на обекта;

14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 

14.9.декларация за конфиденциалност; 

14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, 

предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол и за документите, и сведенията, 

представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията, че 

юридическото лице не е обявено в несъстоятелност, не се намира в производство за 

обявяване в несъстоятелност, и не се намира в ликвидация (оригинал); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния 

районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица 

(оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физическите лица и за лицата, управляващи и 

представляващи юридическите лица (оригинал); 



15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

решението в „Държавен вестник"; 

15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 

15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 

15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 

15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 

16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на

договор за приватизация: 

lб.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията 

на глава V, раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите; 

lб.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава 

VII от Наредбата за търговете и конкурсите. 

III. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав:

председател - Петко Бойновски; членове - Светла Маринова, Стефка Петрова, Бранимир 

Балачев и Йордан Павлов; резервни членове: Йорданка Проданова и Красен Иванов, и 

възнаграждение съгласно чл.8, ал.З от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността 

на всеки от членовете на комисията в размер на 250лв. (двеста и петдесет лева). 

IV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на

средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които 

съдържа декларацията по чл.7, ал.З от Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол и за реда, и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от 

датата на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота 

на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния 

договор. Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на 

търга. 

V. Възлага на адвокат - довереника на Общински съвет - Варна, проверката на

данните по декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на 

Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.З от Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 

декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната документация 

договор. 

VI. Упълномощава Председателя на Общинския съвет - Варна, да подпише

приложения към тръжната документация договор със спечелилия търга участник, след 

представяне на декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи, и 

заплащане на достигнатата при търга цена. 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,.въздържали се" - О. 

Констатация - приема се. 



РЕШЕН И Е: 

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

администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1, 

чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение №1662-

9(34)/21.07.2014г. за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, район „Одесос", бул. ,,Христо Ботев" №18, вх.9, ет.13, по 

АОС №10171/03.07.2019г., представляващ ателие №3, Общински съвет - Варна реши: 

!. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински 

нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос", 6ул. ,,Христо Ботев" №18, вх.9, 

ет.13, по АОС №10171/03.07.2019г., представляващ ателие №З, самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 10135.1.720.1.49 със застроена площ 46,83кв.м., заедно с 0,1266 

% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална 

тръжна цена 37 200лв. (тридесет и седем хиляди и двеста лева). Сделката не се облага с 

ДДС. 

11. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1.Заявление за участие.

2.Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3.Информационен меморандум.

4.Декларация за извършен оглед на обекта.

5.Декларация за запознаване с тръжните условия.

6.Декларация за конфиденциалност.

7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация,

предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол и за документите, и сведенията, 

представляващи служебна тайна. 

В.Стъпка за наддаване в размер на 2 ОООлв. (две хиляди лева). 

9.Депозит в размер на 1 500лв. (хиляда и петстотин лева), платими по сметка

IВAN:BG36 СЕСВ 9790 3362 150000 и В!С: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка" 

АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 

11държавен вестники . 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХП-я етаж в

сградата на община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. (петстотин 

лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и В!С: CECBBGSF, код 

за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка" АД клон Варна и фактура 

удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на 

решението в „Държавен вестник". 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните 

документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго 



юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 

представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик,

върху който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на 

обекта на приватизация в стая 1210 на ХП-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 

часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник". 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след представяне

на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник". 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на решението в

,,Държавен вестник" от 11.30 часа в сградата на община Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и

физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 

14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за 

вписване на юридическите лица (оригинал), или документ за самоличност за физическите 

лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 1 500лв. (хиляда и петстотин 

лева), платими по сметка !ВАN:ВGЗб СЕСВ 9790 3362 1500 00 и В!С: CECBBGSF при 

,,Централна кооперативна банка" АД, клон Варна (оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 500лв. 

(петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IВAN:BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и В!С: 

CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка" АД, клон 

Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към община Варна от дирекция 

„Местни данъци" за физическите лица и лицата, управляващи и представляващи 

юридическите лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно - осигурителната сметка от 

съответното подразделение на Националната агенция за приходите за физическите лица и 

лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите юридически 

лица (оригинал); 

14. 7 .декларация за извършен оглед на обекта;

14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 

14.9.декларация за конфиденциалност; 

14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, 

предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по 3а1шна за 

приватизация и следприватизационен контрол и за документите, и сведенията, 

представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията, че 

юридическото лице не е обявено в несъстоятелност, не се намира в производство за 

обявяване в несъстоятелност и не се намира в ликвидация (оригинал); 



14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния 

районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица 

(оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и 

представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1.са подадени след lб.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

решението в „Държавен вестник"; 

15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 

15.З.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 

15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 

16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на

договор за приватизация: 

16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията 

на глава V, раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава 

VII от Наредбата за търговете и конкурсите. 

III. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав:

председател - Петко Бойновски; членове - Светла Маринова, Стефка Петрова, Марица 

Гърдева и Мария Тодорова; резервни членове: Мартин Златев и Мартин Андонов и 

възнаграждение съгласно чл.8, ал.З от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността 

на всеки от членовете на комисията в размер на 250лв. (двеста и петдесет лева). 

IV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на

средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които 

съдържа декларацията по чл.7, ал.З от Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол и за реда, и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от 

датата на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота 

на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния 

договор. Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на 

търга. 

V. Възлага на адвокат - довереника на Общински съвет - Варна, проверката на

данните по декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на 

Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.З от Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 

декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната документация 

договор. 

VI. Упълномощава Председателя на Общинския съвет - Варна, да подпише

приложения към тръжната документация договор със спечелилия търга участник, след 



представяне на декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи, и 

заплащане на достигнатата при търга цена. 

Гласували „за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - о. 

Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

4.10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Зако,на за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.З, т.1 от Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол, във връзка с чл. 2, ал.1, т.б, чл.3, ал.1, т.1, 

чл.5 и чл.б, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение №1663-

9(34)/21.07.2014r. за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен 

имот, находящ се в град Варна, район „Одесос", бул. ,,Христо Ботев" №18, вх.9, ет.13, по 

АОС №10167/ОЗ.07.2019r., представляващ ателие №1, Общински съвет - Варна реши: 

!. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински 

нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос", бул. ,,Христо Ботев" №18, вх.9, 

ет.13, по АОС №10167/ОЗ.07.2019r., представляващ ателие №1, самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 10135.1.720.2.47 със застроена площ 61,36 кв.м., ведно с изба с 

полезна площ 9,61 кв.м., заедно с 0,1792 % идеални части от общите части на сградата и 

от правото на строеж, при начална тръжна цена 53 ЗООлв. (петдесет и три хиляди и триста 

лева). Сделката не се облага с ДДС. 

II. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

!.Заявление за участие. 

2.Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3.Информационен меморандум.

4.Декларация за извършен оглед на обекта.

5.Декларация за запознаване с тръжните условия.

6.Декларация за конфиденциалност.

7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация,

предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол и за документите, и сведенията, 

представляващи служебна тайна. 

В.Стъпка за наддаване в размер на 2 ОООлв. (две хиляди лева). 

9.Депозит в размер на 1 500лв. (хиляда и петстотин лева), платими по сметка

IBAN: ВGЗб СЕСВ 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна- кооперативна банка" 

АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 

,,Държавен вестник". 

!О.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХП-я етаж в

сградата на община Варна, срещу представяне на документ за платени SООлв. (петстотин 

лева), с включен ДДС, по сметка !ВAN:BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и В!С: CECBBGSF, код 

за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка" АД клон Варна и фактура 



удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на 

решението в "Държавен вестник".

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните 

документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго 

юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 

представя и нотариално заверено пълномощно. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик,

върху който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на 

обекта на приватизация в стая 1210 на ХП-я етаж в сградата на община Варна до lб.30 

часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в "Държавен вестник
"

. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след представяне

на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в "Държавен вестник". 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на решението в

"Държавен вестник" от 14.30 часа в сградата на община Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и

физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 

14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за 

вписване на юридическите лица (оригинал), или документ за самоличност за физическите 

лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 1 500лв. (хиляда и петстотин 

лева), платими по сметка IBAN:BG36 СЕСВ 9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF при 

"Централна кооперативна банка" АД, клон Варна (оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 

500лв.(петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IВAN:BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и 

В!С: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при "Централна кооперативна банка
" 

АД,

клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община Варна от дирекция 

" Местни данъци" за физическите лица и лицата, управляващи и представляващи 

юридическите лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно - осигурителната сметка от 

съответното подразделение на Националната агенция за приходите за физическите лица и 

лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите юридически 

лица (оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 

14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 

14.9.декларация за конфиденциалност; 

14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, 

предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за 



приватизация и следприватизационен контрол и за документите, и сведенията, 

представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията, че 

юридическото лице не е обявено в несъстоятелност, не се намира в производство за 

обявяване в несъстоятелност и не се намира в ликвидация (оригинал); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния 

районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица 

(оригинал); 

14. lЗ.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и

представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1.са подадени след lб.ЗО часа на 15-я работен ден от обнародването на 

решението в „Държавен вестник"; 

15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 

15.З.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 

15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 

lб.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на 

договор за приватизация: 

16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията 

на глава V, раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава 

VII от Наредбата за търговете и конкурсите. 

III. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав:

председател - председател - Петко Бойновски; членове - Светла Маринова, Стефка 

Петрова, Милена Димова и Николай Георгиев; резервни членове: Светлан Златев и 

Станислав Иванов и възнаграждение съгласно чл.8, ал.З от Наредбата за търговете и 

конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 250лв. (двеста и 

петдесет лева). 

IV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на 

средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които 

съдържа декларацията по чл.7, ал.З от Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол и за реда, и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от 

датата на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота 

на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния 

договор. Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на 

търга. 

V. Възлага на адвокат - довереника на Общински съвет - Варна, проверката на

данните по декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на 

Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.З от Закона за 



приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 

декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната документация 

договор. 

VI. Упълномощава Председателя на Общинския съвет - Варна, да подпише

приложения към тръжната документация договор със спечелилия търга участник, след 

представяне на декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи, и 

заплащане на достигнатата при търга цена. 

Гласували „за'' - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - О. 
Констатация - приема се. 

РЕШЕН И Е: 

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

администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.6, чл .3, ал.1, т.1, 

чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, и свои решения №1664-

9(34)/21.07.2014г. и №1770-8(36)/11,12.11.2014г. за откриване на процедура за 

приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос", 

бул. ,,Христо Ботев" №18, вх.5, ет.lЗ, по АОС №10164/03.07.2019г., представляващ ателие 

№ 3, Общински съвет - Варна реши: 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински

нежилищен имот, находящ се в град Варна, ,,Одесос", бул. ,,Христо Ботев" №18, вх.5, ет.13, 

по АОС №10164/03.07.2019г., представляващ ателие №3, самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 10135.1.720.4.49 със застроена площ 46,83 кв.м., заедно с 0,1266 % 

идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална тръжна 

цена 39 600лв. (тридесет и девет хиляди и шестстотин лева). Сделката не се облага с ДДС. 

II. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1.Заявление за участие.

2.Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3.Информационен меморандум.

4.Декларация за извършен оглед на обекта.

5.Декларация за запознаване с тръжните условия.

6.Декларация за конфиденциалност.

7 .Декларация по чл.11, ал .1 от Наредбата за задължителната информация, 

предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол и за документите, и сведенията, 

представляващи служебна тайна. 

В.Стъпка за наддаване в размер на 2 ОООлв. (две хиляди лева). 

9.Депозит в размер на 1 500лв. (хиляда и петстотин лева), платими по сметка

IВAN: BG36 СЕСВ 9790 3362 150000 и ВIС: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка" 



АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 

,,Държавен вестник". 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХП-я етаж в

сградата на община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. (петстотин 

лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и ВIС: CECBBGSF, код 

за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка" АД клон Варна и фактура 

удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на 

решението в „Държавен вестник". 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат представени следните 

документи: документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго 

юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 

представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик,

върху който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на 

обекта на приватизация в стая 1210 на ХП-я етаж в сградата на община Варна до 16.30 

часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник". 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след представяне

на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник". 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на решението в

,,Държавен вестник" от 16.00 часа в сградата на община Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и

физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 

14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за 

вписване на юридическите лица ( оригинал), или документ за самоличност за физическите 

лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 1 500лв. (хиляда и петстотин 

лева), платими по сметка IBAN:BG36 СЕСВ 9790 3362 1500 00 и ВIС: CECBBGSF при 

,,Централна кооперативна банка" АД, клон Варна (оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 500лв. 

(петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00 и ВIС: 

CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка" АД, клон 

Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към община Варна от дирекция 

„Местни данъци" за физическите лица и лицата, управляващи и представляващи 

юридическите лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 



14.б.удостоверение за липса на задължения по данъчно - осигурителната сметка от

съответното подразделение на Националната агенция за приходите за физическите лица и 

лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите юридически 

лица (оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 

14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 

14.9.декларация за конфиденциалност; 

14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, 

предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол и за документите, и сведенията, 

представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията, че 

юридическото лице не е обявено в несъстоятелност, не се намира в производство за 

обявяване в несъстоятелност и не се намира в ликвидация (оригинал); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния 

районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица 

(оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и 

представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1.са подадени след lб.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

решението в „Държавен вестник"; 

15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 

15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 

15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 

15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 

lб.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на 

договор за приватизация: 

lб.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията 

на глава V, раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите; 

lб.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава 

VII от Наредбата за търговете и конкурсите. 

III. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав:

председател - Петко Бойновски; членове - Светла Маринова, Стефка Петрова, Христо 



•. 

Атанасов и Христо Боев; резервни членове: Янко Станев и Бранимир Балачев и 

възнаграждение съгласно чл.8, ал.З от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността 

на всеки от членовете на комисията в размер на 250лв.(двеста и петдесет лева). 

IV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на

средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които 

съдържа декларацията по чл.7, ал.З от Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол и за реда, и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от 

датата на провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота 

на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния 

договор. Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на 

търга. 

V. Възлага на адвокат - довереника на Общински съвет - Варна, проверката на

данните по декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на 

Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.З от Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 

декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната документация 

договор. 

VI. Упълномощава Председателя на Общинския съвет - Варна, да подпише

приложения към тръжната документация договор със спечелилия търга участник, след 

представяне на декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи, и 

заплащане на достигнатата при търга цена. 

Гласували ,,.за" - 15, ,,против" - 1, ,,въздържали се" - о. 
Констатация - приема се. 




