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ПРОТОКОЛ 

 

№ 9 

 

Днес 08.12.2020 г. от 10:00 ч. се проведе онлайн заседание на ПК 

„Собственост и стопанство“. 

 

В заседанието се включиха: 

Юлияна Боева – председател на комисията 

Ахмед Ахмед 

Бранимир Балачев 

Велин Стоянов 

Иван Иванов 

Красен Иванов 

Людмила Колева-Маринова 

Марица Гърдева  

Мария Ангелова – Дойчева 

Милена Димова  

Николай Костадинов 

Рюян Ризов 

Светлан Златев 

Стефан Станев 

Христо Атанасов 

 

Не се включиха: Мартин Андонов 

           Станислав Иванов 

 

Включи се още: Петко Бойновски – Директор Дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ при Община Варна.  

 

Заседанието откри председателят на комисията Юлияна Боева. 

Подложи на гласуване допълнението към т. 20 – Разни от дневния ред, а 

именно: 

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

Д15001420ВН-006ВН/02.12.2020 г., относно  вземане на решение за 

предоставяне безвъзмездно за ползване на Сдружение „Съучастие“, ЕИК 

103187015 на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 

гр. Варна, ул. „Витко Христов“. 

 

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

предложението се приема. 
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Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ предложи 

заседанието да протече при следният 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

Д15001400ВН-011ВН/24.11.2020 г., относно допълване на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 

2020 г.“ и вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление 

имот, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“ до бл. 34, в полза на Висш съдебен 

съвет за нуждите на Административен съд – Варна.  

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

Д15000407ВН-020ВН/02.12.2020 г., относно отмяна на решение № 385-

3/(8)29.09.2020 г., даване на съгласие за прекратяване действието на договор 

с рег. № Д20001575ВН/25.11.2020 г. и вземане решение за прехвърляне 

безвъзмездно в собственост на Висш съдебен съвет имот, находящ се в гр. 

Варна, ур. „Кракра“ №2.  

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

РД20022661ВН/24.11.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, 

находящ се в местност „Баба Алено“,  в полза на Приют за временно 

настаняване на бездомни и социално слаби лица.  

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

РД20022677ВН/24.11.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, 

находящ се в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, в полза на Основно 

училище „Патриарх Евтимий“.  

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

РД20022660ВН/24.11.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ №19, в полза на Основно 

училище „Кирил и Методий“.  

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

РД20022684ВН/24.11.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Подвис“ №29, в полза на Първа езикова гимназия 

– Варна.  

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

РД20022665ВН/24.11.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 
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безвъзмездно за управление имот, находящ се гр. Варна, жк „Младост“ I, ,  в 

полза на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ и 

Основно училище „Антон Страшимиров“.  

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

РД20022663ВН/24.11.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Яне Сандански“ №1, в полза на Детска градина 

№ 5 „Слънчо“. 

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

РД20022662ВН/24.11.2020 г., относно изменение на „Годишна програма за 

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

учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. 

Варна, ул. „Цар Освободител“ № 64, в полза на Сдружение „Асоциация да 

съхраним жената“. 

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

РД20022681ВН/24.11.2020 г., относно изменение на „Годишна програма за 

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

учредяване възмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, 

ул. „Шипка“ № 17-19, в полза на Сдружение „Синдикат на българските 

учители“.  

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

РД20019337ВН-002ВН/18.11.2020 г., относно  вземане на решение за 

предоставяне безвъзмездно за ползване спортните обекти и съоръжения на 

Община Варна в СК „Простор“, СК „Локомотив“, ПК „Приморски“, 

Многофункционална спортна зала на Първа езикова гимназия, ОСРК 

„Младост“, тенис кортове „Чайка“, Конна база и Гребна база на спортните 

клубове. 

12. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – Директор на Дирекция 

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

РД20012485ВН-002ВН/05.11.2020 г., относно доокомплектоване с 

необходимите документи на предложение на Кмета на Община Варна с рег. 

№ РД20012485ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен 

договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху 

имоти, находящи се в гр. Варна, жк „Чайка“, ПИ 10135.2562.273, ПИ 

10135.2562.270, ПИ10135.2562.214 и ПИ10135.2562.142. 

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

РД20023239ВН/02.12.2020 г., относно  изменение на „Годишна програма за 

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

вземане на решение Община Варна да придобие безвъзмездно собствеността 

върху недвижим имот, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ № 47. 
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14. Разглеждане на писмо от проф. д-р Емил Ковачев - управител на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 

проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД с рег. № ОС20000607ВН-

001ВН/20.10.2020 г., относно поправка на очевидна фактическа грешка в  

решение № 89-2 (4)/11.02.2020 г. на Общински съвет – Варна. 

15. Разглеждане на писмо от проф. д-р Емил Ковачев - управител на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 

проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД с рег. № 

ОС20000607ВН/14.10.2020 г., относно вземане на решение увеличаване на 

капитала на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 

активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД и промяна на 

Устава на дружеството.  

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

РД20022772ВН/25.11.2020 г., относно определяне предназначението на 

жилища – собственост на Община Варна. 

17. Разглеждане на писмо от Елица Ботева – управител на „Обреди“ 

ЕООД с рег. № ОС20000697ВН/01.12.2020 г., относно одобряване на 

застраховател на имуществото на „Обреди“ ЕООД. 

18. Разглеждане на писмо от инж. Злати Златев – изпълнителен 

директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № ОС20000698ВН/02.12.2020 

г., относно предложение за бракуване на транспортна техника. 

19. Разглеждане на писмо от Щериана Иванова – председател на ПК 

„Архитектура и градоустройство“ с рег. № ОС20000655ВН-

005ВН/24.11.2020 г., относно изработване на Подробен устройствен план – 

План за регулация за изменение на УПИ VII „Ритуален комплекс“ /ПИ № 

1035.1506.401, ПИ № 10135.1506.948, ПИ № 10135.1506.397/ в кв. 108 по 

плана на 7-ми м.р. на гр. Варна, ул. „Крали Марко“ № 1, 3, 5. 

20. Разни.  

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

Д15001420ВН-006ВН/02.12.2020 г., относно  вземане на решение за 

предоставяне безвъзмездно за ползване на Сдружение „Съучастие“, ЕИК 

103187015 на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 

гр. Варна, ул. „Витко Христов“. 

Бранимир Балачев – член на комисията направи предложение от точка 

4 до точка 8 от дневния ред да бъдат гласувани анблок. 

 

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

предложението се приема. 

 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 
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1. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

Д15001400ВН-011ВН/24.11.2020 г., относно допълване на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 

2020 г.“ и вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление 

имот, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“ до бл. 34, в полза на Висш съдебен 

съвет за нуждите на Административен съд – Варна. 

 

Председателят на комисията предложи следните проекти за решения: 

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

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

Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № Д15001400ВН-011ВН/24.11.2020 г., Общински съвет –Варна 

приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва  

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

за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, 

по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“,  с част от недвижим имот - частна 

общинска собственост, находящ се гр. Варна, ж.к „Чайка“ до бл. 34, 

представляващ помещения, разположени в подблоковото пространство на 

осем етажен жилищен блок, със самостоятелен вход отляво, състоящ се от 

две помещения с площ от 37,95 (тридесет и седем цяло и деветдесет и пет) 

кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 58/07.02.1997 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № Д15001400ВН-

011ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна, предоставя за безвъзмездно 

управление на Висш съдебен съвет, гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 

12, ет. 1, за нуждите на Апелативен съд - Варна, недвижим имот – частна 

общинска собственост, находящ се в Варна, ж.к „Чайка“ до бл. 34, 

представляващ помещения разположени в подблоковото пространство на 

осем етажен жилищен блок, със самостоятелен вход отляво, състоящ се от 

две помещения с площ от 37,95 (тридесет и седем цяло и деветдесет и пет) 

кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 58/07.02.1997 г., 

 за срок от 5 (пет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 

отпадъци, данъка върху недвижимия  имот са за сметка на лицето, на което е 

предоставен за управление. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно управление 

върху  гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 
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Председателят на комисията подложи на гласуване предложенията за 

решения. 

 

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

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

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

Д15000407ВН-020ВН/02.12.2020 г., относно отмяна на решение № 385-

3/(8)29.09.2020 г., даване на съгласие за прекратяване действието на договор 

с рег. № Д20001575ВН/25.11.2020 г. и вземане решение за прехвърляне 

безвъзмездно в собственост на Висш съдебен съвет имот, находящ се в гр. 

Варна, ур. „Кракра“ №2. 

 

Председателят на комисията предложи следните проекти за решения: 

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

самоуправление и местната администрация, предложение на Кмета на 

Община Варна с рег. № Д15000407ВН-020ВН/02.12.2020 г. и становище от 

проведено на 08.12.2020 г. заседание на ПК „Собственост и стопанство“ с рег. 

№ Д15000407ВН-021ВН/10.12.2020 г., Общински съвет – Варна отменя 

решение № 385-3/8/29.09.2020 г. на Общински съвет – Варна, считано от 

датата на приемане на настоящото решение, дава съгласие за прекратяване 

действието на договор рег. № Д20001575ВН/25.11.2020 г. сключен между 

Община Варна и ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, БУЛСТАТ 121513231, със 

седалище . и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, 

ет. 1, представляван от Боян Магдалинчев, за безвъзмездно управление на 

недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ сграда с 

идентификатор 10135.1503.498.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 

петстотин и три.четиристотин деветдесет и осем.едно), област Варна, община 

Варна, гр. Варна, район Одесос, п.к. 9000, ул. КРАКРА № 2, вид собственост.-

общинска публична, функц. предн. Заведение за социални грижи, брой етажи 

3, застроена площ 407 кв. м,, по взаимно съгласие. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 

№ Д15000407ВН-020ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна обявява за 

частна общинска собственост, имот – публична общинска собственост, 

представляващ сграда с идентификатор 10135.1503.498.1 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.хиляда петстотин и три.четиристотин деветдесет и осем.едно) 

и поземлен имот с идентификатор 10135.1503.498 (десет хиляди сто тридесет 

и пет.хиляда петстотин и три.четиристотин деветдесет и осем) с площ от 1722 

(хиляда седемстотин двадесет и два) кв.м, целия с площ от 3 540 (три хиляди 
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петстотин и четиридесет) кв.м, област Варна, община Варна, гр. Варна, район 

Одесос, п.к. 9000, ул. КРАКРА № 2, вид собственост - общинска публична, 

функц. предн. Заведение за социални грижи, брой етажи 3, застроена площ 

407 кв. м,  Заповед за одобрение на КККР № РД-18 98/10.11.2008 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, АПОС № 5345/12.11.2008 г., 

вписан по надлежния ред в Службата по вписванията – гр. Варна. 

2.2. На основание чл. 21,ал. 2 във връзка с чл. 21 ал.1, т.8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, по реда на чл. 37 а от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

Д15000407ВН-020ВН/02.12.2020 г. , Общински съвет - Варна реши да се 

проведе процедура по прехвърляне безвъзмездно в собственост на ВИСШ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ, БУЛСТАТ 121513231, със седалище  и адрес на 

управление: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, ет. 1, недвижим имот 

общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 

10135.1503.498 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 

три.четиристотин деветдесет и осем) с площ от 1722 (хиляда седемстотин 

двадесет и два) кв.м идеални части от целия с площ 3540 (три хиляди 

петстотин и четиридесет) кв.м и сграда с идентификатор 

10135.1503.498.1(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 

три.четиристотин деветдесет и осем.едно), застроена площ 407 кв.м, брой 

етажи 3, находящ се в област Варна, община Варна, гр. Варна, район Одесос, 

п.к. 9000, ул. КРАКРА № 2. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе 

съответните процедури в съответствие с разпоредбите на ЗОС и НРПУРОИ, 

за безвъзмездно прехвърляне на гореописания недвижимия имот в полза на 

Държавата, както и осъществяването на всички действия, необходими за 

правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

Проведе се обсъждане и постъпиха предложения от Бранимир 

Балачев и Христо Атанасов. 

 

Юлияна БОЕВА 

Г-н Балачев, формулирайте си точно предложението, за да го подложим 

на гласуване. 

 

Бранимир БАЛАЧЕВ 

Г-жо Председател, аз по принцип това, което го предлагам изисква 

подготовка. Предлагам да възложим на Петко Бойновски и общинска 

собственост да изготвят евентуално предложение в замяна на така 

предоставения имот със замяна на имота, който беше на времето предвиден 

за Съдебна палата. Този имот е собственост на Министерството на 

правосъдието.  
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Моето предложение беше по принцип да гласуваме предложението на 

Кмета, същевременно обаче да възложим проучване на този въпрос и 

изготвяне на предложение за замяна. 

 

Юлияна БОЕВА 

Така формулирано предложението от г-н Балачев го подлагам на 

гласуване. 

 

Резултати от гласуването: за - 4; против -2; въздържали се - 8, 

предложението не се приема. 

 

Юлияна БОЕВА 

Г-н Атанасов, моля формулирайте и вашето предложение. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаема г-жо Председател, предложението ми е да остане така 

действащия договор и това е предложението ми като цяло. 

 

Юлияна БОЕВА 

Режим на гласуване. 

 

Резултати от гласуването: за - 10; против -1; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна направи 

предложение, което не се разбра, поради технически проблем на връзката. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

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

РД20022661ВН/24.11.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, 

находящ се в местност „Баба Алено“,  в полза на Приют за временно 

настаняване на бездомни и социално слаби лица. 

 

Председателят на комисията предложи следните проекти за решения: 

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

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

Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД20022661ВН/24.11.2020 г., Общински съвет –Варна приема 

следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва  Раздел XII „Имоти 
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и вещи – общинска собственост, които ще се предоставят за управление на 

юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 

от ЗОС и НРПУРОИ“,  с имот – частна общинска собственост, находящ се в 

местност „Баба Алено“, предмет на Акт за общинска собственост № 

1888/09.10.2000 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост,  във връзка с  чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД20022661ВН/24.11.2020 

г., Общински съвет – Варна, дава съгласие Община Варна да предостави 

безвъзмездно за управление на Приют за временно настаняване на бездомни  

и социално слаби лица част от материалната база на местност „Баба Алено“. 

Имотът да се използва по  предназначение  - за предоставяне на 

социални услуги. 

Всички разходи във връзка с управлението на имота, включително и 

разходи за поддръжка и текущи ремонти са за сметка на Приют за временно 

настаняване на бездомни  и социално слаби лица. 

Предаването и приемането на частта от имота ще се извърши с приемо 

-предавателни протоколи надлежно подписани от длъжностно лице от 

община Варна и от Приюта. 

Безвъзмездното управление върху частта от гореописания имот се 

предоставя за срок до приключване на строителните работи по проект 

„Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Варна“по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040 

“Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020“, относно обект „Пристрояване, реконструкция, основен ремонт и 

промяна на предназначението на част от помещенията на Блок „А“, Блок „Б“ 

и топла връзка /фоайе/ на сграда за предоставяне на социални услуги, с 

административен адрес „Петко Стайнов“ № 7, но не по-късно от м. Юни 2022 

г.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложенията за 

решения. 

 

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

предложението се приема. 
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ЧЕТВЪРТА, ПЕТА, ШЕСТА, СЕДМА И ОСМА ТОЧКА 

 

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

РД20022677ВН/24.11.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, 

находящ се в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, в полза на Основно 

училище „Патриарх Евтимий“.  

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

РД20022660ВН/24.11.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ №19, в полза на Основно 

училище „Кирил и Методий“.  

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

РД20022684ВН/24.11.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Подвис“ №29, в полза на Първа езикова гимназия 

– Варна.  

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

РД20022665ВН/24.11.2020 г., относно вземане на решение за предоставяне 

безвъзмездно за управление имот, находящ се гр. Варна, жк „Младост“ I, ,  в 

полза на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ и 

Основно училище „Антон Страшимиров“.  

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

РД20022663ВН/24.11.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Яне Сандански“ №1, в полза на Детска градина 

№ 5 „Слънчо“. 

  

Председателят на комисията предложи следните проекти за решения: 

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

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

Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД20022677ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна приема 

следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва Раздел XII „Имоти 

и вещи - общинска собственост, които ще се предоставят за управление на 

юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 

от ЗОС и НРПУРОИ", с недвижим имот находящ се в гр. Варна, ж.к 

„Владислав Варненчик" и съгласно Акт за публична общинска собственост 
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№ 10454/14.06.2020 г. и Акт № 1 за поправка от 24.09.2020 г., представляващ 

поземлен имот с идентификатор 10135.4504.499 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.четири хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет)  с 

площ от 14 895 (четиринадесет хиляди осемстотин деветдесет и пет) кв.м, 

сграда с идентификатор 10135.4504.499.1 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.четири хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.едно) 

със застроена площ от 1256 (хиляда двеста петдесет и шест) кв.м, 

конструкция - масивна, етажност – 4 /четири/ етажа, година на построяване - 

1977 г.; сграда с идентификатор 10135.4504.499.2 (десет хиляди сто тридесет 

и пет.четири хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и 

девет.две) със застроена площ от 241 (двеста четиридесет и едни) кв.м, 

конструкция - масивна, етажност – 2 /два/ етажа, година на построяване - 1977 

г.; сграда с идентификатор 10135.4504.499.3 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.четири хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.три) 

със застроена площ от 52 (петдесет и два) кв.м, конструкция - масивна, 

етажност – 1 /един/ етаж, година на построяване - 1977 г.; сграда с 

идентификатор 10135.4504.499.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 

хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.четири) със 

застроена площ от 377 (триста седемдесет и седем) кв.м, конструкция - 

масивна, етажност – 2 /два/ етажа, година на построяване - 1977 г.; сграда с 

идентификатор 10135.4504.499.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 

хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.пет) със 

застроена площ от 559 (петстотин петдесет и девет) кв.м, конструкция - 

масивна, етажност – 2 /два/ етажа, година на построяване - 1977 г.; сграда с 

идентификатор 10135.4504.499.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 

хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.шест) със 

застроена площ от 1977 (хиляда деветстотин седемдесет и седем) кв.м, 

конструкция - масивна, етажност – 1 /един/ етаж, година на построяване - 

1977 г., предмет на Акт за публична общинска собственост № 

10454/14.08.2020 г. и Акт № 1 за поправка от 24.09.2020 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД20022677ВН/24.11.2020 

г., Общински съвет – Варна, предоставя за безвъзмездно управление на ОУ 

„ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“, представлявано от Директор , недвижим имот - 

публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к „Владислав 

Варненчик“ и съгласно Акт за публична общинска собственост № 

10454/14.06.2020 г. и Акт № 1 за поправка от 24.09.2020 г., представляващ 

поземлен имот с идентификатор 10135.4504.499 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.четири хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет)  с 

площ от 14 895 (четиринадесет хиляди осемстотин деветдесет и пет) кв.м, 
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сграда с идентификатор 10135.4504.499.1 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.четири хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.едно) 

със застроена площ от 1256 (хиляда двеста петдесет и шест) кв.м, 

конструкция - масивна, етажност – 4 /четири/ етажа, година на построяване - 

1977 г.; сграда с идентификатор 10135.4504.499.2 (десет хиляди сто тридесет 

и пет.четири хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и 

девет.две) със застроена площ от 241 (двеста четиридесет и едни) кв.м, 

конструкция - масивна, етажност – 2 /два/ етажа, година на построяване - 1977 

г.; сграда с идентификатор 10135.4504.499.3 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.четири хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.три) 

със застроена площ от 52 (петдесет и два) кв.м, конструкция - масивна, 

етажност – 1 /един/ етажа, година на построяване ~ 1977 г.; сграда с 

идентификатор 10135.4504.499.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 

хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.четири) със 

застроена площ от 377 (триста седемдесет и седем) кв.м, конструкция - 

масивна, етажност – 2 /два/ етажа, година на построяване - 1977 г.; сграда с 

идентификатор 10135.4504.499.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 

хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.пет) със 

застроена площ от 559 (петстотин петдесет и девет) кв.м, конструкция - 

масивна, етажност – 2 /два/ етажа, година на построяване - 1977 г.; сграда с 

идентификатор 10135.4504.499.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 

хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и девет.шест) със 

застроена площ от 1977 (хиляда деветстотин седемдесет и седем) кв.м, 

конструкция - масивна, етажност – 1 /един/ етаж, година на построяване - 

1977 г., предмет на Акт за публична общинска собственост № 

10454/14.08.2020 г. и Акт № 1 за поправка от 24.09.2020 г., за срок от 10 

(десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 

отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на лицето, на което е 

предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат 

ежегодно по бюджета на учебното заведение. 

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването 

на заповед и сключването на договор за безвъзмездно управление върху 

гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

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

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

Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД20022660ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна приема 

следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва Раздел XII „Имоти 

и вещи – общинска собственост, които ще се предоставят за управление на 

юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 
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от ЗОС и НРПУРОИ“, с недвижим имот находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 

Миладинови“ № 19, представляващ поземлен имот с идентификатор 

10135.1508.37 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 

осем.тридесет и седем) с площ от 4907 (четири хиляди деветстотин и седем) 

кв.м и сгради с идентификатори 10135.1508.37.1 (десет хиляди сто тридесет 

и пет.хиляда петстотин и осем.тридесет и седем.едно) със застроена площ от 

1032 (хиляда тридесет и два) кв.м, етажност: 1 /един/ избен етаж и 4 /четири/ 

надземни етажа, конструкция – масивна, година на построяване – 1935 г.; 

10135.1508.37.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 

осем.тридесет и седем.две) със застроена площ от 16 (шестнадесет) кв.м, 

етажност: 1 /един/ етаж, конструкция – паянтова, година на построяване – 

1973 г.; 10135.1508.37.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 

осем.тридесет и седем.три) със застроена площ от 190 (сто и деветдесет) кв.м, 

етажност: 1 /един/ етаж, конструкция – масивна, година на построяване – 

1973 г., предмет на Акт за публична общинска собственост № 

6660/03.11.2011 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД20022660ВН/24.11.2020 

г., Общински съвет – Варна, предоставя за безвъзмездно управление на 

Основно училище „Кирил и Методий“, представлявано от Дарина Герова 

Димитрова - Директор, съгласно Споразумение № РД07-23/05.08.2020 г. 

сключено с РУО, недвижим имот – публична общинска собственост, находящ 

се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 19, представляващ поземлен имот 

с идентификатор 10135.1508.37 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 

петстотин и осем.тридесет и седем) с площ от 4907 (четири хиляди 

деветстотин и седем) кв.м и сгради с идентификатори 10135.1508.37.1 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и осем.тридесет и седем.едно) 

със застроена площ от 1032 (хиляда тридесет и два) кв.м, етажност: 1 /един/ 

избен етаж и 4 /четири/ надземни етажа, конструкция – масивна, година на 

построяване – 1935 г.; 10135.1508.37.2 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.хиляда петстотин и осем.тридесет и седем.две) със застроена площ от 16 

(шестнадесет) кв.м, етажност: 1 /един/ етаж, конструкция – паянтова, година 

на построяване – 1973 г.; 10135.1508.37.3 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.хиляда петстотин и осем.тридесет и седем.три) със застроена площ от 190 

(сто и деветдесет) кв.м, етажност: 1 /един/ етаж, конструкция – масивна, 

година на построяване – 1973 г., предмет на Акт за публична общинска 

собственост № 6660/03.11.2011 г., 

за срок от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 

отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на лицето, на което е 
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предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат 

ежегодно по бюджета на учебното заведение. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно управление 

върху  гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

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

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

Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община с 

рег. № РД20022684ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна приема 

следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва Раздел XII „Имоти 

и вещи – общинска собственост, които ще се предоставят за управление на 

юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 

от ЗОС и НРПУРОИ“, с недвижим имот - публична общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Подвис“ № 29, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 10135.2553.247 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 

петстотин петдесет и три.двеста четиридесет и седем) с площ от 14 223 

(четиринадесет хиляди двеста двадесет и три) кв.м и сгради с 

идентификатори 10135.2553.247.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 

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

застроена площ от 566 (петстотин шестдесет и шест) кв.м, конструкция – 

масивна, етажност – 1 /един/ етаж, година на построяване – 1974 г.; 

10135.2553.247.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

петдесет и три.двеста четиридесет и седем.две) със застроена площ от 717 

(седемстотин и седемнадесет) кв.м, конструкция – масивна, етажност – 4 

/четири/ етажа, година на построяване – 1974 г.; 10135.2553.247.3 (десет 

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

четиридесет и седем.три) със застроена площ от 632  (шестстотин тридесет и 

два) кв.м, конструкция – масивна, етажност – 4 /четири/ етажа, година на 

построяване – 1974 г.; 10135.2553.247.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 

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

застроена площ от 241 (двеста четиридесет и един) кв.м, конструкция – 

масивна, етажност – 2 /два/ етажа, год. на построяване – 1974 г., предмет на 

Акт за публична общинска собственост 7082/29.08.2012 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община с рег. № РД20022684ВН/24.11.2020 г., 

Общински съвет – Варна, предоставя за безвъзмездно управление на Първа 

езикова гимназия - Варна, представлявана от Ангел Атанасов Митев - 

Директор, съгласно Споразумение № РД07-35/07.08.2020 г. сключено с РУО, 
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недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Подвис“ № 29, представляващ поземлен имот с идентификатор 

10135.2553.247 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

петдесет и три.двеста четиридесет и седем) с площ от 14 223 (четиринадесет 

хиляди двеста двадесет и три) кв.м и сгради с идентификатори 

10135.2553.247.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

петдесет и три.двеста четиридесет и седем.едно) със застроена площ от 566 

(петстотин шестдесет и шест) кв.м, конструкция – масивна, етажност – 1 

/един/ етаж, година на построяване – 1974 г.; 10135.2553.247.2 (десет хиляди 

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

седем.две) със застроена площ от 717 (седемстотин и седемнадесет) кв.м, 

конструкция – масивна, етажност – 4 /четири/ етажа, година на построяване 

– 1974 г.; 10135.2553.247.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 

петстотин петдесет и три.двеста четиридесет и седем.три) със застроена площ 

от 632  (шестстотин тридесет и два) кв.м, конструкция – масивна, етажност – 

4 /четири/ етажа, година на построяване – 1974 г.; 10135.2553.247.4 (десет 

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

четиридесет и седем.четири) със застроена площ от 241 (двеста четиридесет 

и един) кв.м, конструкция – масивна, етажност – 2 /два/ етажа, год. на 

построяване – 1974 г., предмет на Акт за публична общинска собственост 

7082/29.08.2012 г., 

за срок от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 

отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на лицето, на което е 

предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат 

ежегодно по бюджета на учебното заведение. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно управление 

върху  гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

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

и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, 

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

разпореждане с общинско имущество и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД20022665ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна, 

предоставя за безвъзмездно управление на Професионална гимназия по 

икономика „Д-р Иван Богоров“, представлявано от Деан Гочев Василев - 

Директор, съгласно Споразумение № РД07-31/08.08.2020 г. сключено с РУО 

и Основно училище „Антон Страшимиров“, представлявано от Костадин 

Иванов Дюлгеров - Директор, съгласно Споразумение № РД07-32/07.08.2020 

г. сключено с РУО, недвижим имот – публична общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ж.к „Младост“ I, представляващо поземлен имот с 

идентификатор 10135.3512.50 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
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петстотин и дванадесет.петдесет ) с площ от 16 270 (шестнадесет хиляди 

двеста и седемдесет) кв.м и училищна сграда със застроена площ от 3 281 

(три хиляди двеста осемдесет и един) кв.м, предмет на Акт за публична 

общинска собственост № 627/19.03.1998 г., 

за срок от 10 (десет) години. 

Представляващите Основното училище и Професионалната гимназия 

се задължават да сключат споразумителен протокол за съвместно управление 

на училищната сграда. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 

отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на лицето, на което е 

предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат 

ежегодно по бюджета на учебното заведение. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно управление 

върху гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

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

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

Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД20022663ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна приема 

следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти-общинска собственост през 2020 година“: Допълва  Раздел XII „Имоти 

и вещи – общинска собственост, които ще се предоставят за управление на 

юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 

от ЗОС и НРПУРОИ“, с имот публична - общинска собственост, находящ се 

в гр. Варна, ул. „Яне Сандански“ № 1, вх. Е, ет. 1, представляващ 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1030.292.6.23 (десет 

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

две.шест.двадесет и три) със застроена площ от 144,42 (сто четиридесет и 

четири цяло и четиридесет и два) кв.м; Предназначение на самостоятелния 

обект: За детско заведение, предмет на Акт за общинска собственост № 

948/13.01.99 г.  

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

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20022663ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя на Детска 

градина № 5 „Слънчо”, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. 

„Юри Венелин“ № 5, представлявана от Директор, безвъзмездно за 

управление имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 

ул. „Яне Сандански“ № 1, вх. Е, ет. 1, представляващ самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 10135.1030.292.6.23 (десет хиляди сто тридесет и 
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пет.хиляда и тридесет.двеста деветдесет и две.шест.двадесет и три) със 

застроена площ от 144,42 (сто четиридесет и четири цяло и четиридесет и 

два) кв.м; Предназначение на самостоятелния обект: За детско заведение, 

предмет на Акт за общинска собственост № 948/13.01.99 г., 

за срок от 10 (десет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна  

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложенията за 

решения. 

 

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

предложението се приема. 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

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

РД20022662ВН/24.11.2020 г., относно изменение на „Годишна програма за 

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

учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. 

Варна, ул. „Цар Освободител“ № 64, в полза на Сдружение „Асоциация да 

съхраним жената“. 

 

Председателят на комисията предложи следните проекти за решения: 

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

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

Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД20022662ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна приема 

следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост през 2020“: Да бъде прехвърлен от Раздел V в 

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

които община Варна ще проведе процедура по учредяване право на ползване 

по реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“, недвижим имот - 

частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ 

№ 64, представляващ пет стаи, коридор, санитарни възли, намиращи се в 

първия етаж на пет етажен жилищен блок със застроена площ от 92,72 

(деветдесет и две цяло и седемдесет и две стотни) кв.м, заедно с 39,35% от 

общите части на сградата и от правото на строеж, предмет на Акт за общинска 

собственост № 226/01.08.1997 г. 

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

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
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предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД20022662ВН/24.11.2020 

г., Общински съвет – Варна предоставя на Сдружение „Асоциация да 

съхраним жената“, ЕИК 103194084, със седалище и адрес на управление: гр. 

Варна, ул. „Цар Освободител“ № 64, представлявано и управлявано от УС за 

безвъзмездно ползване, имот - частна общинска собственост, находящ се в 

гр. Варна, ул. „Цар Освободител“ № 64, представляващ пет стаи, коридор, 

санитарни възли, намиращи се в първия етаж на пет етажен жилищен блок 

със застроена площ от 92,72 (деветдесет и две цяло и седемдесет и две стотни) 

кв.м, заедно с 39,35% от общите части на сградата и от правото на строеж, 

предмет на Акт за общинска собственост № 226/01.08.1997 г., 

за срок от 5 (пет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 

отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на Сдружението. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 

ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложенията за 

решения. 

 

Резултати от гласуването: за -12; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

 

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

РД20022681ВН/24.11.2020 г., относно изменение на „Годишна програма за 

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

учредяване възмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, 

ул. „Шипка“ № 17-19, в полза на Сдружение „Синдикат на българските 

учители“. 

 

Председателят на комисията предложи следните проекти за решения: 

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

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

Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег № РД20022681ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна приема 

следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост през 2020“: В Раздел V „Застроени 

нежилищни имоти-общинска собственост, за които община Варна ще се 
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проведе процедура по отдаване под наем по реда на чл. 14 от ЗОС и 

НРПУРОИ, в съответствие с действащата „Методика за определяне на 

стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично 

оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи – 

общинска собственост“, добавя недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Шипка” №17-19, представляващ помещение на партерния етаж на 

триетажна жилищна сграда с площ от 22 (двадесет и два) кв.м – предмет на 

Акт за общинска собственост № 42/17.01.1997 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 5 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД20022681ВН/24.11.2020 

г., Общински съвет Варна дава съгласие  Кметът на Община Варна да сключи 

договор със СДРУЖЕНИЕ „СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ“, 

БУЛСТАТ 000703550, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. 

„Генерал Паренсов“ № 11 за срок от 5 (пет) години за възмездно ползване на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Шипка” №17-19, представляващ 

помещение на партерния етаж на триетажна жилищна сграда с площ от 22 

(двадесет и два) кв.м. – предмет на Акт за общинска собственост № 

42/17.01.1997г . 

Месечната наемна цена се определя на 40,20 (четиридесет лева и 

двадесет стотинки) лева, с включен ДДС, определена съгласно чл. 11, ал.2 от 

„Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на 

публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 

общински нежилищни имоти”. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 

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

имотът е предоставен за ПОЛЗВАНЕ.  

Общински съвет – Варна възлага  на Кмета на Община Варна  

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложенията за 

решения. 

 

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

предложението се приема. 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

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

РД20019337ВН-002ВН/18.11.2020 г., относно  вземане на решение за 

предоставяне безвъзмездно за ползване спортните обекти и съоръжения на 
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Община Варна в СК „Простор“, СК „Локомотив“, ПК „Приморски“, 

Многофункционална спортна зала на Първа езикова гимназия, ОСРК 

„Младост“, тенис кортове „Чайка“, Конна база и Гребна база на спортните 

клубове. 

 

Председателят на комисията предложи следните проекти за решения: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 5 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, по реда 

на чл. 18 и чл. 50, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД20019337ВН-

002ВН/18.11.2020 г. и предложение за изменение от Тодор Балабанов – 

председател на Общински съвет – Варна с рег. № РД20019337ВН-

003ВН/09.12.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя за безвъзмездно 

ползване спортните обекти и съоръжения на Община Варна в СК „Простор“, 

СК „Локомотив“, ПК „Приморски“, Многофункционална спортна зала на I-

ва езикова гимназия, ОСРК „Младост“, тенис кортове „Чайка“, Конна база и 

Гребна база на спортните клубове (съгласно приложен списък), 

за срок от 5 (пет) години – 01.01.2021 г. - 31.12.2025 г. 

Ползването на спортната база да се осъществява съгласно приет и 

утвърден график от управителя на ОП „Спорт –Варна“ за ползване на 

съответната спортна база. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението.  

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложенията за 

решения. 

 

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

предложението се приема. 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

12. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – Директор на Дирекция 

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

РД20012485ВН-002ВН/05.11.2020 г., относно доокомплектоване с 

необходимите документи на предложение на Кмета на Община Варна с рег. 

№ РД20012485ВН/03.07.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен 

договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху 
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имоти, находящи се в гр. Варна, жк „Чайка“, ПИ 10135.2562.273, ПИ 

10135.2562.270, ПИ10135.2562.214 и ПИ10135.2562.142. 

 

След проведени дебати Председателят на комисията предложи 

следните проекти за решения: 

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

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

Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД20012485ВН/03.07.2020 г., Общински съвет-Варна приема 

следното изменение в „Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост през 2020 година“: Допълва Раздел XVII 

„Недвижими имоти – общинска собственост, за които могат да се проведат 

процедури по реда на чл. 15 и чл. 17 от ЗУТ, след одобряване на съответен 

ПУП-ПР или ПУП-ПРЗ от ЕСУТ в община Варна“ със следните недвижими 

имоти: 

– поземлен имот с идентификатор 10135.2562.273, с начин на трайно 

ползване „за второстепенна улица“ – общинска собственост на основание чл. 

2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с    § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА; 

– поземлен имот с идентификатор 10135.2562.270, с начин на трайно 

ползване „за второстепенна улица“ – общинска собственост на основание чл. 

2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с    § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА; 

– поземлен имот с идентификатор 10135.2562.214, с начин на трайно 

ползване „комплексно застрояване“ – общинска собственост, предмет на 

АОС № 10176/03.07.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, 

ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на 

Община Варна с рег. № РД20012485ВН/03.07.2020 г., Общински съвет – 

Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, във връзка 

със сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3, ал.5 от ЗУТ, с които 

са определени пазарните стойности на придаваемите части към проектен 

УПИ ІХ-142 „за жил. стр. и търговия“, кв. 8, ж.к. „Чайка“, гр. Варна които са 

съответно: на 88 (осемдесет и осем) кв.м от поземлен имот с идентификатор 

10135.2562.273 в размер на 19 360 (деветнадесет хиляди триста и шестдесет) 

лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. - 220 (двеста 

и двадесет) лева; на 1 (един) кв.м от поземлен имот с идентификатор 

10135.2562.270 в размер на 220 (двеста и двадесет) лева, без включен ДДС, 

при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. - 220 (двеста и двадесет) лева; на 5 

(пет) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2562.214 в размер на 1 

100 (хиляда и сто) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) 

кв.м. - 220 (двеста и двадесет) лева, както и  на отнеманата част от поземлен 

имот с идентификатор 10135.2562.142 с площ 349 (триста четиридесет и 
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девет) кв.м, която възлиза на 76 780 (седемдесет и шест хиляди седемстотин 

и осемдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 

- 220 (двеста и двадесет) лева. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3, ал. 5 от Закона за 

устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № РД20012485ВН/03.07.2020 г., Общински 

съвет – Варна упълномощава Кмета на Община Варна да сключи 

предварителен договор за прехвърляне право на собственост, при следните 

условия:  

1. Община Варна ще прехвърли възмездно на Г. П. В.-С., М. А. Б., П. В. 

Н., Й. Д. П. и К. Д. К. при равни квоти собствеността върху 88 (осемдесет и 

осем) кв.м от поземлен имот с идентификатор 10135.2562.273, целият с площ 

от 3427 кв.м, с начин на трайно ползване „за  второстепенна  улица“ – 

общинска собственост на основание чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с §7, 

ал.1, т.4 от ПЗР на ЗМСМА; 1 (един) кв.м от поземлен имот с идентификатор 

10135.2562.270, целият с площ 1423 кв.м, с начин на трайно ползване „за 

второстепенна улица“ – общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 

от ЗОС, във връзка с §7, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗМСМА; 5 (пет) кв.м от поземлен 

имот с идентификатор 10135.2562.214, целият с площ 4278 кв.м, с начин на 

трайно ползване „комплексно застрояване“ – частна общинска собственост, 

предмет на Акт за частна общинска собственост № 10176/03.07.2019 г., които 

се придават към проектен УПИ ІХ-142 „за жил. стр. и търговия“, кв.8, ж.к. 

„Чайка“, гр. Варна съгласно проект за изменение на ПУП–ПРЗ, приет на 

ЕСУТ-Варна, с решение по т.10, протокол № 21/04.06.2019г.,  идентичен 

съгласно скица-проект № 15-349387/18.04.2019г. на Началник СГКК-Варна с 

поземлен имот с проектен идентификатор 10135.2562.281, с проектна площ 

3239 кв.м, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 10135.2562.268, 

10135.2562.270, 10135.2562.214, 10135.2562.273 и 10135.2562.55, по 

одобрените по-горе пазарни оценки. 

2. Г. П. В.-С., М. А. Б., П. В. Н., Й. Д. П. и К. Д. К. ще прехвърлят на 

ОБЩИНА ВАРНА собствеността върху 349 (триста четиридесет и девет) 

кв.м от собствения си недвижим имот, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 10135.2562.142, целият с площ от 3493 кв.м (съгласно скица-

проект № 15-349377/18.04.2019г.), по КК и КР на гр. Варна, придобити на 

основание нот. акт № 56, том І, рег. № 2480, дело № 47/01.08.2018г.; нот.акт 

№ 100, том І, рег. № 3945, дело № 82/27.11.2018г.; нот. акт № 37, том І, рег. 

№ 927, дело № 34/2019г.; нот.акт № 117, том І, рег. № 3989, дело № 

95/03.11.2015г.; нот. акт № 32, том ІV, рег. № 8826, дело № 563/2004г.,  от 

които 180 (сто и осемдесет) кв.м се придават към поземлен имот с 

идентификатор 10135.2562.273 и 169 (сто шестдесет и девет) кв.м се придават 
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към поземлен имот с идентификатор 10135.2562.214, по одобрената по-горе 

пазарна оценка.   

3. Страните са се договорили, че разликата между пазарните оценки на 

имотите описани в т. 1 и т. 2 в размер на 56 100 (петдесет и шест хиляди и 

сто) лева няма да се дължи от Община Варна.  

4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 

окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 

сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на УПИ ІХ-142 „за 

жил. стр. и търговия“, кв.8, ж.к. „Чайка“, гр. Варна. 

5. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила 

шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови 

оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови 

пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за 

уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и Г. П. 

В.-С., М. А. Б., П. В. Н., Й. Д. П. и К. Д. К. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителните сделки. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложенията за 

решения. 

 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

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

РД20023239ВН/02.12.2020 г., относно  изменение на „Годишна програма за 

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

вземане на решение Община Варна да придобие безвъзмездно собствеността 

върху недвижим имот, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ № 47. 

 

Председателят на комисията предложи следните проекти за решения: 
13.0. 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. № РД20023239ВН/02.12.2020 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, физически и юридически лица” с недвижим имот, находящ се в с. 
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Звездица, ул. „Феникс“ № 47, представляващ сграда с идентификатор 

30497.501.363.4 (тридесет хиляди четиристотин деветдесет и 

седем.петстотин и едно.триста шестдесет и три.четири) със застроена площ 

от 356 (триста петдесет и шест) кв.м, ведно с 1081 (хиляда осемдесет и един) 

кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 30497.501.363 

(тридесет хиляди четиристотин деветдесет и седем.петстотин и едно.триста 

шестдесет и три), целия с площ от 6513 (шест хиляди петстотин и тринадесет) 

кв.м. 

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

самоуправление и местната администрация, съгласно чл. 34, ал. 1, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД20023239ВН/02.12.2020 

г., Общински съвет – Варна реши Община Варна да проведе процедура по 

придобиване безвъзмездно собствеността върху недвижим имот, находящ се 

в с. Звездица, ул. „Феникс“ № 47 представляващ 1081 (хиляда осемдесет и 

един) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 30497.501.363 

(тридесет хиляди четиристотин деветдесет и седем.петстотин и едно.триста 

шестдесет и три), целия с площ от 6513 (шест хиляди петстотин и тринадесет) 

кв.м и сграда с идентификатор 30497.501.363.4 (тридесет хиляди 

четиристотин деветдесет и седем.петстотин и едно.триста шестдесет и 

три.четири) със застроена площ от 356 (триста петдесет и шест) кв.м, 

включен като непарична вноска в капитала на „Ученически отдих и спорт“ 

ЕАД, ЕИК 175030371, като едноличен собственик на капитала е 

Министерството на образованието и науката. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на придобиването в собственост на 

гореописания недвижим имот, съгласно действащото законодателство. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложенията за 

решения. 

 

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

предложението се приема. 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

14. Разглеждане на писмо от проф. д-р Емил Ковачев - управител на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 

проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД с рег. № ОС20000607ВН-

001ВН/20.10.2020 г., относно поправка на очевидна фактическа грешка в  

решение № 89-2 (4)/11.02.2020 г. на Общински съвет – Варна. 
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След проведени дебати Председателят на комисията предложи следния 

проект за решение: 

14. 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 проф. д-р 

Емил Ковачев – управител на  „Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ 

ЕООД с рег.№ ОС20000607ВН_001ВН/20.10.2020 г., Общински съвет – 

Варна променя свое решение № 89-2/4/11.02.2020 г., като същото в цялост 

придобива следния вид: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл. 147, ал. 

2, чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 100, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 4, 

ал. 4 и ал.7 от Закона за лечебните заведения, чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 

Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с писмо с рег. № 

ОС19000517ВН/14.08.2019 г. от управителя на „Специализирана болница 

по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър 

Стаматов – Варна“ ЕООД, Общински съвет – Варна увеличава капитала 

на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 

лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД, ЕИК 000090065, 

със сумата от 1 086 000  /един милион осемдесет и шест хиляди/ лева, 

представляващи целево финансиране за придобиване на дълготрайни 

материални активи; основен ремонт на лечебното заведение и финансовото 

му оздравяване, отпуснати с решения № 537-2/14/20.12.2016 г., № 1067-

4/26/31.01.2018 г., № 1109-2/28/21.03.2018 г. и № 1214-5/29/03.04.2018 г. на 

Общински съвет – Варна, чрез записване от едноличния собственик на 

капитала Община Варна на нови 10 860 /десет хиляди осемстотин и  

шестдесет/ броя дяла с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всеки. В 

резултат на извършеното увеличение, капиталът на дружеството е в размер 

на  1 381 000  /един милион триста осемдесет и една хиляди/ лева, 

разпределени в 13 810 /тринадесет хиляди осемстотин и десет/ дяла, всеки 

с номинална стойност от по 100 /сто/ лева.  

Изменя чл. 5 от Устава на „Специализирана болница по акушерство 

и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов -  Варна“ 

ЕООД, както следва: 

„Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 1 381 000 /един 

милион триста осемдесет и една хиляди/ лева, разпределени в 13 810 

/тринадесет хиляди осемстотин и десет/ дяла с номинална стойност от по 

100 /сто/ лева всеки един от тях. 

Капиталът на дружеството е формиран както следва: 
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- Капиталът в размер до 295 000 лв. е записан по балансовата стойност 

на всички дълготрайни активи на имуществото, въз основа на което се 

образува по реда на чл.38, ал.2 от ЗЛЗ, като Дружеството се явява 

правоприемник и наследява активите и пасивите по баланса на Акушеро – 

гинекологична болница – Варна; 

- Капиталът в размер на 1 086 000 лв. представлява предоставено от 

Община Варна в полза на дружеството целево финансиране на основание 

чл.100, ал.1 и ал.2, т.1, 2 и 4 от ЗЛЗ за придобиване на дълготрайни 

материални активи; основен ремонт на лечебното заведение и финансовото 

му оздравяване.“ 

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на „Специализирана 

болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р 

Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД да предприеме всички необходими 

действия за вписване на горепосочените обстоятелства по отношение 

увеличаването на капитала по партидата на дружеството в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, както и да представи актуален 

устав на дружеството, съобразен с приетите промени към датата на вземане 

на решението“. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложенията за 

решения. 

 

Резултати от гласуването: за - 13; против - 1; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

15. Разглеждане на писмо от проф. д-р Емил Ковачев - управител на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 

проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД с рег. № 

ОС20000607ВН/14.10.2020 г., относно вземане на решение увеличаване на 

капитала на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 

активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД и промяна на 

Устава на дружеството. 

 

Председателят на комисията предложи следния проект за решение: 

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

самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, т.4 от Наредбата за 

реда за упражняване правата на собственост върху частта на Община Варна 

от капитала на търговските дружества, чл.147, ал.2, във връзка с чл.137, 

ал.1, т.4 от Търговския закон, чл.100, ал.4, във връзка с чл.100, ал.2, т.4, 

чл.100, ал.7, във връзка с чл.100, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за лечебните 

заведения, и във връзка с писмо от проф. д-р Емил Ковачев – управител на  
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„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 

проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД с рег.№ 

ОС20000607ВН/14.10.2020 г., Общински съвет – Варна реши: 

         1.Да бъде увеличен капитала на „Специализирана болница по 

акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов 

– Варна“ ЕООД със сумата от 323 500 /триста двадесет и три хиляди и 

петстотин/ лева чрез записване от едноличния собственик на капитала 

Община Варна на нови 3 235 /три хиляди двеста тридесет и пет/ дяла от 

капитала на дружеството, всеки от които с номинална стойност 100 /сто/ 

лева. 

        2.Да бъде изменен Устава на „Специализирана болница по акушерство 

и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ 

ЕООД, в частта му по чл.5, който да придобие следната редакция: 

„Чл.5. Капиталът на дружеството е в размер на 1 704 500 /един 

милион седемстотин и четири хиляди и петстотин/ лева, разпределени в 

17 045 /седемнадесет хиляди четиридесет и пет/ дяла, с номинална стойност 

от по 100 /сто/ лева всеки един от тях. 

Капиталът на дружеството е формиран, както следва: 

          -капиталът в размер до 295 000 /двеста деветдесет и пет хиляди/ лева 

е записан по балансовата стойност на всички дълготрайни активи на 

имуществото, въз основа на което се образува по реда на 38, ал.2 от ЗЛЗ, 

като Дружеството се явява правоприемник и наследява активите и пасивите 

по баланса на Акушеро – гинекологична болница – Варна; 

         -капиталът в размер на 1 086 000  /един милион осемдесет и шест 

хиляди/ лева представлява предоставено от Община Варна в полза на 

Дружеството целево финансиране на основание чл.100, ал.1 и ал.2, т.1, 2 и 

4 от ЗЛЗ за придобиване на дълготрайни материални активи; основен 

ремонт на лечебното заведение и финансовото му оздравяване; 

         -капиталът в размер на 323 500 /триста двадесет и три хиляди и 

петстотин/ лева представлява предоставено от Община Варна в полза на 

дружеството целево финансиране на основание чл.100, ал.1 и ал.2, т.2 от 

ЗЛЗ за изграждане на пристройка за външен асансьор към съществуващата 

сграда /в това число асансьорна уредба/. 

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на „Специализирана 

болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р 

Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД да предприеме всички необходими 

действия за вписване на горепосочените обстоятелства по отношение 

увеличаването на капитала по партидата на дружеството в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията, както и да представи актуален 

устав на дружеството, съобразен с приетите промени в обстоятелства. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложенията за 

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

предложението се приема. 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

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

РД20022772ВН/25.11.2020 г., относно определяне предназначението на 

жилища – собственост на Община Варна. 

 

Бранимир Балачев – член на комисията, направи процедурно 

предложение за прекратяване на дебатите.  

 

Председателят на комисията подложи на гласуване процедурното 

предложение. 

 

Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

След проведените дебати Председателят на комисията предложи 

следните проекти за решения: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 

№ РД20022772ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна определя 

предназначението на жилище – частна общинска собственост и го включва 

във фонд “Резервен”, както следва: 

 

 

№ Адрес Бл. Вх. Ет. Ап. АОС № 

1 гр. Варна, 

ул. „Полковник 

Свещаров“  № 24 

  3 4 10075/11.04.2019 г. 

СОС с ид. 

№10135.2556.355.2.4 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 

№ РД20022772ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна определя 

предназначението на жилище – частна общинска собственост и го включва 

във фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди“, както следва: 
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№ Адрес Бл. Вх. Ет. Ап. АОС № 

1 гр. Варна, 

ул. „Полковник 

Свещаров“  №24 

  3 3 10073/11.04.2019 г. 

СОС с ид. 

№10135.2556.355.2.3 

 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 

№ РД20022772ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна прехвърля от фонд 

„Ведомствен“ и включва във фонд “Резервен“, следното жилище: 

 

№ Адрес Бл. Вх. Ет. Ап. АОС № 

1 гр. Варна, ж.к. 

„Възраждане“, 

ул. „Ана 

Феликсова“ № 12 

 1 6 33 6318/20.01.2011 г.  

СОС с ид. 

№10135.3511.520.1.41 

 

 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на предложението. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложенията за 

решения. 

 

Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 6, 

предложението се приема. 

 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

17. Разглеждане на писмо от Елица Ботева – управител на „Обреди“ 

ЕООД с рег. № ОС20000697ВН/01.12.2020 г., относно одобряване на 

застраховател на имуществото на „Обреди“ ЕООД. 

 

След проведените дебати Председателят на комисията предложи 

следния проект за решение: 

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

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

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 

Варна от капитала на търговските дружества и писмо от Елица Ботева – 
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управител на „Обреди“ ЕООД с рег. № ОС20000697ВН/01.12.2020 г., 

Общински съвет – Варна одобрява избрания от дружеството застраховател 

– „Армеец“ АД и дава съгласие за сключване на договор за застраховка на 

сградите и имуществото на дружеството. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

 

Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се – 7. 

 

 ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

18. Разглеждане на писмо от инж. Злати Златев – изпълнителен 

директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № ОС20000698ВН/02.12.2020 

г., относно предложение за бракуване на транспортна техника. 

 

Председателят на комисията предложи следния проект за решение: 

18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост 

и чл. 17 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху 

частта на Община Варна от капитала на търговските дружества връзка с 

писмо от инж. Злати Златев – Изпълнителен директор на „Градски транспорт“ 

ЕАД с рег. № ОС20000698ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие за бракуване на автобуси – собственост на „Градски транспорт“ 

ЕАД, съгласно приложения списък. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

 

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

предложението се приема. 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

19. Разглеждане на писмо от Щериана Иванова – председател на ПК 

„Архитектура и градоустройство“ с рег. № ОС20000655ВН-

005ВН/24.11.2020 г., относно изработване на Подробен устройствен план – 

План за регулация за изменение на УПИ VII „Ритуален комплекс“ /ПИ № 

1035.1506.401, ПИ № 10135.1506.948, ПИ № 10135.1506.397/ в кв. 108 по 

плана на 7-ми м.р. на гр. Варна, ул. „Крали Марко“ № 1, 3, 5. 

 

Председателят на комисията предложи следния проект за решение: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 2, чл. 135, ал. 1 
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във връзка с чл. 131, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 4, ал. 

1, т. 1, чл. 5, чл. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 

собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 

дружества и във връзка с писмо рег.№ ОС20000655ВН/29.10.2020 г. и 

заявление рег.№ АУ030408ОД/01.04.2020 г. на управителя на „Обреди“ 

ЕООД, гр. Варна, Общински съвет – Варна, в качеството му на упражняващ 

правата на едноличния собственик на капитала на „Обреди“ ЕООД, ЕИК 

813106564, реши: 

Дава съгласие за изработване и одобряване на проект за Подробен 

устройствен план – План за регулация за изменение на УПИ VІІ „Ритуален 

комплекс“ /ПИ10135.1506.401, ПИ 10135.1506.948, ПИ 10135.1506.397/, 

кв.108 по плана на 7-ми микрорайон на град Варна, ул.“Крали Марко“ № 1, 

3, 5., съгласно приложена скица. 

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Обреди“ ЕООД 

извършването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението.  

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

 

Резултати от гласуването: за - 12; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

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

Д15001420ВН-006ВН/02.12.2020 г., относно  вземане на решение за 

предоставяне безвъзмездно за ползване на Сдружение „Съучастие“, ЕИК 

103187015 на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 

гр. Варна, ул. „Витко Христов“. 

 

Председателят на комисията предложи следните проекти за решения: 

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

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

Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № Д15001420ВН-006ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна 

приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020“: В Раздел XV 

„Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за които община 

Варна ще проведе процедура по учредяване право на ползване по реда на чл. 

39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“ се добавя недвижим имот - частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Витко Христов“, 

представляващ едноетажна сграда, дървена конструкция със застроена площ 
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от 44 (четиридесет и четири) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост 

№ 2363/12.12.2002 г. 

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

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

общинската собственост, и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 

№ Д15001420ВН-006ВН/02.12.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя 

на Сдружение с нестопанска цел „Съучастие“, ЕИК 103187015, със седалище 

и адрес на управление: гр. Варна, жк „Възраждане“ бл. 22, ет. 16, ап. 91, 

представлявано от Илиян Стефанов Ризов – председател на УС за 

безвъзмездно ползване, имот - частна общинска собственост, находящ се в 

гр. Варна, ул. „Витко Христов“, представляващ едноетажна сграда, дървена 

конструкция със застроена площ от 44 (четиридесет и четири) кв.м, предмет 

на Акт за общинска собственост № 2363/12.12.2002 г. 

за срок от 5 (пет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 

отпадъци, данъка върху недвижимия имот са за сметка на Сдружението. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложенията за 

решения. 

 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  

Край на заседанието:12:10 ч. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО“:                                                         

 

 

____/П/_____________                                              ____/П/___________ 

 

/Юлияна БОЕВА/                                                     /Светлана ПЕТРОВА/ 

 

 

 

 


