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ПРОТОКОЛ 

 

№ 8 

 

Днес 4.12.2020 г. от 14.30 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 

Станислав Иванов 

Стефан Станев. 

Христо Атанасов 

 

Не се включи: Мартин Андонов  

 

Включи се още: Петко Бойновски – Директор Дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ при Община Варна.  

 

Заседанието откри председателят на комисията Юлияна Боева.  

 

Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ предложи 

заседанието да протече при следният 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

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

РД20022769ВН/25.11.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в община 

Варна, с. Каменар, ул. „Роза“ №1, ПИ 35701.503.87. 
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2. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20022775ВН/25.11.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в община 

Варна, с. Каменар, ул. „Хан Кардам“ №4, ПИ 35701.501.353. 

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

РД20022768ВН/25.11.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в община 

Варна, с. Каменар, ул. „Хан Аспарух“ № 12, ПИ 35701.501.508. 

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

РД20022770ВН/25.11.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в община 

Варна, с. Каменар, ул. „Хан Аспарух“ № 11, ПИ 35701.501.315. 

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

РД20022765ВН/25.11.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в община 

Варна, с. Каменар, ул. „Момина сълза“ № 30-32, ПИ 35701.503.428. 

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

РД20022764ВН/25.11.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в община 

Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ № 46, ПИ 35701.503.89. 

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

РД20022771ВН/25.11.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на 

публичен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Полковник Свещаров“ №24, 

СОС с идентификатор 10135.2556.355.2.6.  

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

РД20022767ВН/25.11.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на 

публичен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Полковник Свещаров“ №24, 

СОС с идентификатор 10135.2556.355.2.5.  

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

РД20022673ВН/24.11.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

прекратяване действието на договор с рег. № Д13000732ВН/26.06.2013 г. и 
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вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Карамфил“ № 13, в полза на Детска градина № 

10 „Карамфилче“. 

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

№ РД20022766ВН/25.11.2020 г., относно допълване на „Годишна програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 

г.“ и вземане на решение за учредяване на право на ползване за устройване 

на 150 броя пчелни семейства върху имот, находящ се в м. Кайряк, ПИ 

10135.4016.28. 

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

РД20022727ВН/25.11.2020 г., относно даване на съгласие за предоставяне 

на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за стопанисване, 

поддържане и експлоатация новоизградени инфраструктурни обекти.  

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

РД20022787ВН/25.11.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 

имот, находящ се в гр. Варна, СО „Планова“. 

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

РД20022774ВН/25.11.2020 г., относно вземане на решение за закриване на 

специализирано звено за изпълнение на местни дейности и услуги, 

финансирани от общинския бюджет – Общинско предприятие „Комплекс 

за детско хранене“. 

14. Разни. 

  

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

предложението се приема. 

 

Станислав Иванов – член на комисията направи предложение от 

точка 1 до точка 8 от дневния ред да бъдат гласувани анблок. 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението 

на Станислав Иванов. 

 

Резултати от гласуването: за -11; против - 1; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА, ВТОРА, ТРЕТА, ЧЕТВЪРТА, ПЕТА, ШЕСТА, СЕДМА, 

ОСМА ТОЧКИ 

 

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

РД20022769ВН/25.11.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в община 

Варна, с. Каменар, ул. „Роза“ №1, ПИ 35701.503.87. 



4 
 

Председателят на комисията предложи следните проекти за решения: 

1.0. 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. № РД20022769ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – 

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

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

община Варна, село Каменар, ул. „Роза“ №1, представляващ поземлен 

имот с идентификатор 35701.503.87 (тридесет и пет хиляди седемстотин и 

едно.петстотин и три.осемдесет и седем), с площ от 596 (петстотин 

деветдесет и шест) кв.м, в размер на 9 710 лв. (девет хиляди седемстотин и 

десет лева), без включен ДДС.  

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № РД20022769ВН/25.11.2020 г., Общински 

съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 35701.503.87 (тридесет и 

пет хиляди седемстотин и едно.петстотин и три.осемдесет и седем), с площ 

от 596 (петстотин деветдесет и шест) кв.м, при граници: ПИ 35701.503.379, 

ПИ 35701.503.91, ПИ 35701.503.90, ПИ 35701.503.88, ПИ 35701.503.122 и 

ПИ 35701.503.120. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 

№10460/14.08.2020г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена в размер на 9 710 лв. (девет хиляди 

седемстотин и десет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 971,00 лв. (деветстотин седемдесет и един лева). 

 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
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юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 

или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 

вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 

на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 971,00 лв. 

(деветстотин седемдесет и един лева), платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 

кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 

сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 

BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 

00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

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

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

*Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга  издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

 

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

РД20022775ВН/25.11.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в община 

Варна, с. Каменар, ул. „Хан Кардам“ №4, ПИ 35701.501.353. 

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, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 

22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета 
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на Община Варна с рег. № РД20022775ВН/25.11.2020 г., Общински съвет - 

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

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

община Варна, село Каменар, ул. „Хан Кардам“ №4, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 35701.501.353 (тридесет и пет хиляди 

седемстотин и едно.петстотин и едно.триста петдесет и три), целия с площ 

от 752 (седемстотин петдесет и два) кв.м, в размер на 24 518 лв. (двадесет и 

четири хиляди петстотин и осемнадесет лева), без включен ДДС. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № РД20022775ВН/25.11.2020 г., Общински 

съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 

Община Варна, с. Каменар, ул. „Хан Кардам“ № 4, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 35701.501.353 (тридесет и пет хиляди 

седемстотин и едно.петстотин и едно.триста петдесет и три), целия с площ 

от 752 (седемстотин петдесет и два) кв.м, при граници на имота: ПИ 

35701.501.354, ПИ 35701.501.429, ПИ 35701.501.352, ПИ 35701.501.351 и 

ПИ 35701.501.350. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 

№10463/14.08.2020 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена в размер на 24 518 лв. (двадесет и 

четири хиляди петстотин и осемнадесет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 2 451,80 лв. (две хиляди четиристотин петдесет и един 

лева и осемдесет стотинки). 

 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за зактуалното правно състояние на заявителя (за 

юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
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или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 

вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 

на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 451,80 лв. 

(две хиляди четиристотин петдесет и един лева и осемдесет стотинки), 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 

„Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 

сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 

BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 

00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

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

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

*Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

 

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

РД20022768ВН/25.11.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в община 

Варна, с. Каменар, ул. „Хан Аспарух“ № 12, ПИ 35701.501.508. 

Председателят на комисията предложи следните проекти за решения: 

3.0. 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. № РД20022768ВН/25.11.2020 г., Общински съвет - 
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Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

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

община Варна, село Каменар, ул. „Хан Аспарух“ №12, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 35701.501.508 (тридесет и пет хиляди 

седемстотин и едно.петстотин и едно.петстотин и осем), с площ от 580 

(петстотин и осемдесет) кв.м, в размер на 19 520 лв. (деветнадесет хиляди 

петстотин и двадесет лева), без включен ДДС.  

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № РД20022768ВН/25.11.2020 г., Общински 

съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 

продажба на  недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 

Община Варна, с. Каменар, ул. „Хан Аспарух“ № 12, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 35701.501.508 (тридесет и пет хиляди 

седемстотин и едно.петстотин и едно.петстотин и осем), с площ от 580 

(петстотин и осемдесет) кв.м, при граници: ПИ 35701.501.509, ПИ 

35701.501.510, ПИ 35701.501.448, ПИ 35701.501.447 и ПИ 35701.501.507. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 

№10458/14.08.2020г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена в размер на 19 520 лв. (деветнадесет 

хиляди петстотин и двадесет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 1 952,00 лв. (хиляда деветстотин петдесет и два лева). 

 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 

юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 

или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 

вярност от участника); 
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2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 

на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 952,00 лв. 

(хиляда деветстотин петдесет и два лева), платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 

кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 

сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 

BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 

00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

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

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

*Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга  издаде  заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

 

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

РД20022770ВН/25.11.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в община 

Варна, с. Каменар, ул. „Хан Аспарух“ № 11, ПИ 35701.501.315. 

Председателят на комисията предложи следните проекти за решения: 

4.0. 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. № РД20022770ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – 

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
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продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 

община Варна, село Каменар, ул. „Хан Аспарух“ № 11, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 35701.501.315 (тридесет и пет хиляди 

седемстотин и едно.петстотин и едно.триста и петнадесет), целия с площ 

от 790 (седемстотин и деветдесет) кв.м, в размер на 31 908,10 лв. (тридесет 

и една хиляди деветстотин и осем лева и десет стотинки), без включен 

ДДС. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № РД20022770ВН/25.11.2020 г., Общински 

съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 

Община Варна, с. Каменар, ул. „Хан Аспарух“ № 11, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 35701.501.315 (тридесет и пет 

хиляди.седемстотин и едно.петстотин и едно.триста и петнадесет), целия с 

площ от 790(седемстотин и деветдесет) кв.м, при граници на имота: ПИ 

35701.501.448, ПИ 35701.501.309, ПИ 35701.501.430, ПИ 35701.501.537 и 

ПИ 35701.501.258. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 

№10462/14.08.2020 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена в размер на 31 908,10 лв. (тридесет и 

една хиляди деветстотин и осем лева и десет стотинки), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 3 190,81 лв. (три хиляди сто и деветдесет лева и 

осемдесет и една стотинки). 

 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за зактуалното правно състояние на заявителя (за 

юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 

или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 

вярност от участника); 
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2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 

на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 190,81 лв. 

(три хиляди сто и деветдесет лева и осемдесет и една стотинки), платими 

по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 

кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 

сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 

BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 

00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

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

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

*Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга  издаде  заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

 

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

РД20022765ВН/25.11.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в община 

Варна, с. Каменар, ул. „Момина сълза“ № 30-32, ПИ 35701.503.428. 

Председателят на комисията предложи следните проекти за решения: 

5.0. 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. № РД20022765ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – 

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
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продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 

община Варна, село Каменар, ул. „Момина сълза“ № 30-32 представляващ 

поземлен имот с идентификатор 35701.503.428 (тридесет и пет хиляди 

седемстотин и едно.петстотин и три.четиристотин двадесет и осем), с площ 

от 364 кв.м (триста шестдесет и четири) кв.м, в размер на 7 154 лв. (седем 

хиляди сто петдесет и четири лева), без включен ДДС.  

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № РД20022765ВН/25.11.2020 г., Общински 

съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 

Община Варна, с. Каменар, ул. „Момина сълза“ №30-32, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 35701.503.428 (тридесет и пет хиляди 

седемстотин и едно.петстотин и три.четиристотин двадесет и осем), с площ 

от 364 кв.м (триста шестдесет и четири) кв.м, при граници: ПИ 

35701.503.430, ПИ 35701.503.116, ПИ 35701.503.101, ПИ 35701.503.427 и 

ПИ 35701.503.432. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 

№10461/14.08.2020 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена в размер на 7 154 лв. (седем хиляди 

сто петдесет и четири лева), без включен ДДС.    

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 715,40 лв. (седемстотин и петнадесет лева и четиридесет 

стотинки). 

 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 

юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 

или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 

вярност от участника); 
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2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 

на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 715,40 лв. 

(седемстотин и петнадесет лева и четиридесет стотинки), платими по 

IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 

кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 

сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 

BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 

00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

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

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

*Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

 

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

РД20022764ВН/25.11.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в община 

Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ № 46, ПИ 35701.503.89. 

Председателят на комисията предложи следните проекти за решения: 

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

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

2, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение ан Кмета 

на Община Варна с рег. № РД20022764ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – 

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
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продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 

община Варна, село Каменар, ул. „Липа“ № 46, представляващ поземлен 

имот с идентификатор 35701.503.89 (тридесет и пет хиляди седемстотин и 

едно.петстотин и три.осемдесет и девет), с площ от 580 (петстотин и 

осемдесет) кв.м, в размер на 19 520 лв. (деветнадесет хиляди петстотин и 

двадесет лева), без включен ДДС. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение ан 

Кмета на Община Варна с рег. № РД20022764ВН/25.11.2020 г., Общински 

съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 

Община Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ № 46, представляващ поземлен 

имот с идентификатор 35701.503.89 (тридесет и пет хиляди седемстотин и 

едно.петстотин и три.осемдесет и девет), с площ от 580 (петстотин и 

осемдесет) кв.м, при граници: ПИ35701.503.105, ПИ35701.503.99, 

ПИ35701.503.88 и ПИ35701.503.90. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 

№10459/14.08.2020 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена в размер на 19 520 лв. (деветнадесет 

хиляди петстотин и двадесет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 

цена, в размер на 1 952,00 лв. (хиляда деветстотин петдесет и два лева). 

 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 

юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 

или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 

вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 

на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
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б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 952,00 лв. 

(хиляда деветстотин петдесет и два лева), платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 

кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 

сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 

BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 

00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

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

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 

документация. 

*Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 

обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 

документи.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

участник. 

 

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

РД20022771ВН/25.11.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на 

публичен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Полковник Свещаров“ №24, 

СОС с идентификатор 10135.2556.355.2.6.  

Председателят на комисията предложи следните проекти за решения: 

7.0. 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. № РД 20022771ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна 

приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.: Допълва т. 2 – 

„Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба, съгласно 
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Закона за общинската собственост /“ в т.2.1. - „Имоти – частна общинска 

собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг или публично 

оповестен конкурс, съгласно ЗОС“ с имот – частна общинска собственост, 

находящ се в община Варна, гр. Варна, ул. „Полковник Свещаров“ № 24, 

ет. 5, ап. 6, представляващ апартамент № 6/шест/ - самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 10135.2556.355.2.6 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.две хиляди петстотин петдесет и шест.триста петдесет и пет.две.шест), 

със застроена площ от 136,92 (сто тридесет и шест цяло и деветдесет и две 

стотни) кв.м, състоящ се от: входно антре, столова с дневна и кухня, 

кабинет, 3 /три/ спални, тоалет, 2 /две/ бани, 2 /две/ перални, коридор, 

дрешник и 2 /две/ тераси, ведно с прилежащо складово помещение № 6 

/шест/ с площ от 15,69 (петнадесет цяло шестдесет и девет стотни) кв.м и 

56,77 (петдесет и шест цяло седемдесет и седем стотни) кв.м идеални части 

от общите части на сградата и правото на строеж; конструкция – масивна; 

етажност – 5 /пет/ етажа; година на построяване – 2018 г., при граници: на 

същия етаж – няма, под обекта: самостоятелен обект в сграда 

10135.2556.355.2.5, над обекта: няма, предмет на Акт за частна общинска 

собственост №10077/11.04.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация и по предложение на Кмета на 

Община Варна с рег. № РД 20022771ВН/25.11.2020 г. , чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, Общински 

съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител 

на имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в община 

Варна, гр. Варна, ул. „Полковник Свещаров“ № 24, ет. 5, ап. 6, 

представляващ апартамент № 6/шест/ - самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 10135.2556.355.2.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 

хиляди петстотин петдесет и шест.триста петдесет и пет.две.шест), със 

застроена площ от 136,92 (сто тридесет и шест цяло и деветдесет и две 

стотни) кв.м, състоящ се от: входно антре, столова с дневна и кухня, 

кабинет, 3 /три/ спални, тоалет, 2 /две/ бани, 2 /две/ перални, коридор, 

дрешник и 2 /две/ тераси, ведно с прилежащо складово помещение № 6 

/шест/ с площ от 15,69 (петнадесет цяло шестдесет и девет стотни) кв.м и 

56,77 (петдесет и шест цяло седемдесет и седем стотни) кв.м идeални части 

от общите части на сградата и правото на строеж; конструкция – масивна; 

етажност – 5 /пет/ етажа; година на построяване – 2018 г., при граници: на 

същия етаж – няма, под обекта самостоятелен обект в сграда 

10135.2556.355.2.5, над обекта: няма, предмет на Акт за частна общинска 

собственост №10077/11.04.2019 г., в размер на 265 800,00 лв. /двеста 

шестдесет и пет хиляди и осемстотин лева/, без включен ДДС.  

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

самоуправление и местната администрация, чл. 32, т. 4 от Наредбата за 
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условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, 

настаняване и продажба на общински жилища, чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, по реда на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 31, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2020 

г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД 

20022771ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 

публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 

собственост, находящ се в община Варна, гр. Варна, ул. „Полковник 

Свещаров“ № 24, ет. 5, ап. 6, представляващ апартамент № 6 /шест/ - 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2556.355.2.6 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и шест.триста 

петдесет и пет.две.шест), със застроена площ от 136,92 (сто тридесет и 

шест цяло и деветдесет и две стотни) кв.м, състоящ се от: входно антре, 

столова с дневна и кухня, кабинет, 3 /три/ спални, тоалет, 2 /две/ бани, 2 

/две/ перални, коридор, дрешник и 2 /две/ тераси, ведно с прилежащо 

складово помещение № 6 /шест/ с площ от 15,69 (петнадесет цяло 

шестдесет и девет стотни) кв.м. и 56,77 (петдесет и шест цяло седемдесет и 

седем стотни) кв.м идеални части от общите части на сградата и правото 

на строеж; конструкция – масивна; етажност – 5 /пет/ етажа; година на 

построяване – 2018 г., при граници: на същия етаж – няма, под обекта 

самостоятелен обект в сграда10135.2556.355.2.5, над обекта: няма. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост 

№10077/11.04.2019 г. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 265 

800,00 лв. /двеста шестдесет и пет хиляди и осемстотин лева/, без включен 

ДДС.  

Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на 

26 580,00 лв. /двадесет и шест хиляди петстотин и осемдесет лева/. 

 

Общински съвет – Варна утвърждава следните 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 

1.2. нямат задължения към община Варна; 

2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 



18 
 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 

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

документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 

участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 

името на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 26 580.00лв. 

/двадесет и шест хиляди петстотин и осемдесет лева/, платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 

кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 

сумата от 500 /петстотин/ лева, платима по IBAN: 

BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 

00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 

публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 

тръжните документи. 

3. Достигнатата при провеждане на публичния търг с явно наддаване 

цена, следва да бъде заплатена с вече изградени обекти – жилища, на 

територията на гр. Варна, които са собственост на спечелилия търга и 

отговарят на следните задължителни изисквания: 

- въведени са в експлоатация с разрешение за ползване, издадено в 

срок не по-голям от 5 /пет/ години от датата на прехвърлянето им в 

собственост на община Варна; 

- годни са за обитаване без необходимост от извършване на ремонти 

и довършителни строително-монтажни работи. 

- със застроена площ до 55 кв. м. 

4. В случай, че пазарната стойност на предложените от кандидата 

обекти-жилища, определена от независими оценители – утвърдени със 

заповед на Кмета на община Варна, и одобрена от Общински съвет – Варна 

на основание чл.41, ал. 2 от ЗОС е по-голяма от достигнатата при 

публичния търг явно наддаване цена, без включен ДДС, за имота – частна 
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общинска собственост, разликата над тази сума не се заплаща от община 

Варна на спечелилия публичния търг с явно наддаване. 

5. В случай, че пазарната стойност на предложените от кандидата 

обекти-жилища, определена от независими оценители – утвърдени със 

заповед на Кмета на община Варна, и одобрена от Общински съвет – Варна 

на основание чл.41, ал. 2 от ЗОС е по-малка от достигнатата при 

публичния търг явно наддаване цена, без включен ДДС, за имота – частна 

общинска собственост, разликата до тази сума се заплаща от спечелилия 

публичния търг с явно наддаване в приход на бюджета на община Варна. 

6. В договора, сключен със спечелилия публичния търг с явно 

наддаване участник, задължително да се включат горепосочените условия. 

7. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението, като контрола от страна на 

община Варна по извършването на огледите и приемането на 

предложените обекти – жилища, от спечелилия публичния търг с явно 

наддаване участник, да се осъществява от оторизирани представители на 

дирекция „ Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при 

община Варна. 

 

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

РД20022767ВН/25.11.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на 

публичен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Полковник Свещаров“ №24, 

СОС с идентификатор 10135.2556.355.2.5.  

Председателят на комисията предложи следните проекти за решения: 

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. № РД20022767ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна 

приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г.“: Допълва т. 2 

– „Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба, 

съгласно Закона за общинската собственост /“ в т.2.1. - „Имоти – частна 

общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг или 

публично оповестен конкурс, съгласно ЗОС“ с имот – частна общинска 

собственост, находящ се в община Варна, гр. Варна, ул. „Полковник 

Свещаров“ № 24, ет. 4, ап. 5, представляващ апартамент № 5/пет/ - 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2556.355.2.5 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и шест.триста 

петдесет и пет.две.пет), със застроена площ от 136,92 (сто тридесет и шест 
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цяло и деветдесет и две стотни) кв.м, състоящ се от: входно антре, столова 

с дневна и кухня, кабинет, 3 /три/ спални, тоалет, 2 /две/ бани, 2 /две/ 

перални, коридор, дрешник и 2 /две/ тераси, ведно с прилежащо складово 

помещение № 5 /пет/ с площ от 15,09 (петнадесет цяло и девет стотни) кв.м 

и 56,70 (петдесет и шест цяло и седемдесет стотни) кв.м идеални части от 

общите части на сградата и правото на строеж; конструкция – масивна; 

етажност – 5 /пет/ етажа; година на построяване – 2018 г., при граници: на 

същия етаж – няма, под обекта: СОС 10135.2556.355.2.3, СОС 

10135.2556.355.2.4, над обекта: СОС 10135.2556.355.2.6, предмет на Акт за 

частна общинска собственост №10076/11.04.2019 г. 

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

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

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

на Община Варна с рег. № РД20022767ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – 

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на 

имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в община 

Варна, гр. Варна, ул. „Полковник Свещаров“ № 24, ет. 4, ап. 5, 

представляващ апартамент № 5 /пет/ - самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 10135.2556.355.2.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 

хиляди петстотин петдесет и шест.триста петдесет и пет.две.пет), със 

застроена площ от 136,92 (сто тридесет и шест цяло и деветдесет и две 

стотни) кв.м, състоящ се от: входно антре, столова с дневна и кухня, 

кабинет, 3 /три/ спални, тоалет, 2 /две/ бани, 2 /две/ перални, коридор, 

дрешник и 2 /две/ тераси, ведно с прилежащо складово помещение № 5 

/пет/ с площ от 15,09 (петнадесет цяло и девет стотни) кв. м и 56,70 

(петдесет и шест цяло и седемдесет стотни) кв.м идеални части от общите 

части на сградата и правото на строеж; конструкция – масивна; етажност – 

5 /пет/ етажа; година на построяване – 2018 г., при граници: на същия етаж 

– няма, под обекта: СОС 10135.2556.355.2.3, СОС 10135.2556.355.2.4, над 

обекта: СОС 10135.2556.355.2.6, предмет на Акт за частна общинска 

собственост №10076/11.04.2019г., в размер 263 320,00 лв. /двеста 

шестдесет и три хиляди триста и двадесет лева/, без включен ДДС.  

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

самоуправление и местната администрация, чл. 32, т. 4 от Наредбата за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, 

настаняване и продажба на общински жилища, чл. 35, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, по реда на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост и чл. 31, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 

„Годишна програма  за управление и разпореждане с общинска 

собственост през 2020 г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № РД20022767ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна реши да се 
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проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна 

общинска собственост, находящ се в община Варна, гр. Варна, ул. 

„Полковник Свещаров“ № 24, ет. 4, ап. 5, представляващ апартамент № 5 

/пет/ - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2556.355.2.5 

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

шест.триста петдесет и пет.две.пет), със застроена площ от 136,92 (сто 

тридесет и шест цяло и деветдесет и две стотни) кв.м, състоящ се от: 

входно антре, столова с дневна и кухня, кабинет, 3 /три/ спални, тоалет, 2 

/две/ бани, 2 /две/ перални, коридор, дрешник и 2 /две/ тераси, ведно с 

прилежащо складово помещение № 5 /пет/ с площ от 15,09 (петнадесет 

цяло и девет стотни) кв.м и 56,70 (петдесет и шест цяло и седемдесет 

стотни) кв.м идеални части от общите части на сградата и правото на 

строеж; конструкция – масивна; етажност – 5 /пет/ етажа; година на 

построяване – 2018 г., при граници: на същия етаж – няма, под обекта: 

СОС 10135.2556.355.2.3, СОС 10135.2556.355.2.4, над обекта: СОС 

10135.2556.355.2.6.  

За имота е съставен акт за частна общинска собственост 

№10076/11.04.2019 г. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена  в размер на 263 

320,00 лв. /двеста шестдесет и три хиляди триста и двадесет лева/, без 

включен ДДС.  

Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на 

26 332,00 лв. /двадесет и шест хиляди триста тридесет и два лева/. 

 

Общински съвет – Варна утвърждава следните 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 

1.2. нямат задължения към община Варна; 

2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 

2.1. заявление по образец за участие в търга; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 

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

документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 

участника); 
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2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 

името на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 

в) не се намира в ликвидация. 

2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 26 332,00 лв. 

/двадесет и шест хиляди триста тридесет и два лева/, платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 

кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 

сумата от 500 /петстотин/ лева, платима по IBAN: 

BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 

00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 

публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 

тръжните документи. 

3. Достигнатата при провеждане на публичния търг с явно наддаване 

цена, следва да бъде заплатена с вече изградени обекти – жилища, на 

територията на гр. Варна, които са собственост на спечелилия търга и 

отговарят на следните задължителни изисквания: 

- въведени са в експлоатация с разрешение за ползване, издадено в 

срок не по-голям от 5 /пет/ години от датата на прехвърлянето им в 

собственост на община Варна; 

- годни са за обитаване без необходимост от извършване на ремонти 

и довършителни строително-монтажни работи. 

- със застроена площ до 55 кв. м. 

4. В случай, че пазарната стойност на предложените от кандидата 

обекти-жилища, определена от независими оценители – утвърдени със 

заповед на Кмета на община Варна, и одобрена от Общински съвет – Варна 

на основание чл.41, ал. 2 от ЗОС е по-голяма от достигнатата при 

публичния търг явно наддаване цена, без включен ДДС, за имота – частна 

общинска собственост, разликата над тази сума не се заплаща от община 

Варна на спечелилия публичния търг с явно наддаване. 

5. В случай, че пазарната стойност на предложените от кандидата 

обекти-жилища, определена от независими оценители – утвърдени със 

заповед на Кмета на община Варна, и одобрена от Общински съвет – Варна 

на основание чл.41, ал. 2 от ЗОС е по-малка от достигнатата при 
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публичния търг явно наддаване цена, без включен ДДС, за имота – частна 

общинска собственост, разликата до тази сума се заплаща от спечелилия 

публичния търг с явно наддаване в приход на бюджета на община Варна. 

6. В договора, сключен със спечелилия публичния търг с явно 

наддаване участник, задължително да се включат горепосочените условия. 

7. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението, като контрола от страна на 

община Варна по извършването на огледите и приемането на 

предложените обекти – жилища, от спечелилия публичния търг с явно 

наддаване участник, да се осъществява от оторизирани представители на 

дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при 

община Варна. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложенията за 

решения. 

 

Резултати от гласуването: за -10; против - 3; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 

 

ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

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

РД20022673ВН/24.11.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

прекратяване действието на договор с рег. № Д13000732ВН/26.06.2013 г. и 

вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Карамфил“ № 13, в полза на Детска градина № 

10 „Карамфилче“. 

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. № РД20022673ВН/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. „Карамфил“ 

№ 13, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2553.312 с 

площ 4 668 кв.м и сграда с идентификатор 10135.2553.312.1 със ЗП 321 

кв.м; конструкция – масивна, етажност – 2 етажа; година на построяване 
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1975 г.; сграда с идентификатори 10135.2553.312.2 със ЗП 77 кв.м; 

конструкция – масивна, етажност – 1 етаж; година на построяване 1975 г.; 

сграда с идентификатори 10135.2553.312.4 със ЗП 109 кв.м; конструкция – 

масивна, етажност – 1 етаж; година на построяване 1975 г.; сграда с 

идентификатори 10135.2553.312.8 със ЗП 558 кв.м; конструкция – масивна, 

етажност – 1 етаж; година на построяване 2020 г.; предмет на АПОС № 

10472/06.11.2020 г. 

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

самоуправление и местната администрация и съгласно Раздел IV, чл. 2 „б“ 

от договор рег.№ Д13000729ВН/26.06.2013 г. и по предложение на Кмета 

на Община Варна с рег. № РД20022673ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – 

Варна прекратява действието на договор рег. № Д13000732ВН/26.06.2013 

г., сключен между Община Варна и ЦДГ № 28 „Карамфилче“ за 

безвъзмездно управление на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Карамфил“ № 13. 

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

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

общинската собственост, във връзка 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. № 

РД20022673ВН/24.11.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя 

безвъзмездно за управление за срок от 10 години на ДЕТСКА ГРАДИНА 

№ 10 „КАРАМФИЛЧЕ”, БУЛСТАТ 000085748, със седалище и адрес на 

управление:  гр. Варна, ул. „Карамфил“ № 13, представлявана от Директор,  

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

„Карамфил“ № 13, представляващ поземлен имот с идентификатор 

10135.2553.312 с площ 4 668 кв.м и сграда с идентификатори 

10135.2553.312.1 със ЗП 321 кв.м; конструкция – масивна, етажност – 2 

етажа; год. на построяване 1975 г.; сграда с идентификатори 

10135.2553.312.2 със ЗП 77 кв.м; конструкция – масивна, етажност – 1 

етаж; год. на построяване 1975 г.; сграда с идентификатори 

10135.2553.312.4 със ЗП 109 кв.м; конструкция – масивна, етажност – 1 

етаж; год. на построяване 1975 г.; сграда с идентификатори 

10135.2553.312.8 със ЗП 558 кв.м; конструкция – масивна, етажност – 1 

етаж; год. на построяване 2020 г.; предмет на АПОС № 10472/06.11.2020 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. 
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Резултати от гласуването: за -14; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА 

 

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

№ РД20022766ВН/25.11.2020 г., относно допълване на „Годишна програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 

г.“ и вземане на решение за учредяване на право на ползване за устройване 

на 150 броя пчелни семейства върху имот, находящ се в м. Кайряк, ПИ 

10135.4016.28. 

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. № РД20022766ВН/25.11.2020 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 част от недвижим 

имот - частна общинска собственост, находящ се в м. „Кайряк“, предмет на 

Акт за общинска собственост № 7029/13.07.2012 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост, чл. 48, т. 2 Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № РД20022766ВН/25.11.2020 г., Общински 

съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване  на Красен 

Стефанов Христов, ЕГН 841105****,  върху 1 000 (хиляда) кв.м идеални 

части от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 

поземлен имот с идентификатор 10135.4016.28 (десет хиляди сто тридесет 

и пет.четири хиляди и шестнадесет.двадесет и осем), находящ се в м. 

„Кайряк“ (съгласно приложена скица), предмет на Акт за общинска 

собственост №7029/13.07.2012 г.,, вписан в СВ – АВ – Варна с рег. № 

14823/17.07.2012г., Акт №181, дело №7871, за срок 5 (пет) години за 

разполагане на „временен пчелин“, устроен в съответствие с изискванията 

на чл. 15 и чл. 16 от Закона за пчеларството, с капацитет 150 (сто и 

петдесет) броя пчелни семейства, в съответствие с регистрация на 

животновъден обект към Министерството на земеделието и храните.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 

ползване върху частта от гореописания имот. 
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Председателят на комисията подложи на гласуване предложенията за 

решения. 

 

 

Резултати от гласуването: за -11; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 

 

 

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

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

РД20022727ВН/25.11.2020 г., относно даване на съгласие за предоставяне 

на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за стопанисване, 

поддържане и експлоатация новоизградени инфраструктурни обекти.  

Председателят на комисията предложи следните проекти за решения: 

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

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

общинската собственост, чл. 11 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № РД20022727ВН/25.11.2020 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие да се предоставят за стопанисване, 

поддържане и техническа експлоатация на „Водоснабдяване и 

канализация-Варна" ООД новоизградени инфраструктурни обекти - 

публична общинска собственост на основание чл. 19, ал. 1, т. 4 „б“ от 

Закона за водите, представляващи строежи: 

1. „Уличен водопровод Ф110 ПЕВП, с дължина 288 м. от о.т. 38 към 

о.т. 68, кв. 10, по плана на ПЗ „Метро“, р-н „Владислав Варненчик“, гр. 

Варна“; 

2. „Улична битова канализация Ф 315 PVC, с дължина 162 м. между 

о.т. 68 към о.т. 55, кв. 10, по плана на ПЗ „Метро“, район „Владислав 

Варненчик“, гр. Варна“; 

3. „Външно помпено-напорна битова канализация и КПС за 

присъединяване на УПИ II -165,166, , кв. 6, м-ст „Старите лозя“, СО 

„Долна трака“ по плана на гр. Варна“; 

4. „Уличен водопровод с тръби ПЕВП Ф110, с дължина 66,00 м. от 

о.т. 451 до връзка със съществуващ уличен водопровод Ф159С, кв. 49, по 

плана на 21-ви м.р., гр. Варна“; 

5. „Уличен водопровод ПЕВП Ф90 от о.т. 188 до о.т. 191, кв. 61, с 

дължина 104,70 м., местност „До Стадиона“ по плана на с. Тополи, гр. 

Варна“; 
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6. „Уличен водопровод ПЕВП Ф110, в ПИ 10135.2723.9517, кв. 64, 

между о.т. 115 и о.т. 1225, по плана на СО „Ваялар“, гр. Варна. Дължина на 

трасето 45м.“; 

7. „Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 23,20 м. и улична 

битова канализация РЕ Ф315 с дължина 24,19 м. до УПИ VIII-437,438 (ПИ 

10135.3523.576), кв. 21 по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна“;  

8. „Уличен водопровод ПЕВП Ф110 с дължина 96 м. и улична битова 

канализация от PVC Ф315 с дължина 91м. и двете от о.т. 1056 до о.т. 1058, 

кв. 43, по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“, 1-ви м.р., гр.Варна“; 

9. „Улична канализация PVC Ф315 с дължина 22,00 м по ул. „Ангел 

Кънчев“, между о.т. 1011 и о.т. 1012 до съществуваща РШ на улична 

канализация по ул. „Начо Начев“ в 9-ти м.р., гр.Варна“. 

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложенията за 

решения. 

 

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

предложението се приема. 

 

 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

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

РД20022787ВН/25.11.2020 г., относно одобряване на пазарна оценка и 

вземане на решение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 

имот, находящ се в гр. Варна, СО „Планова“. 

Председателят на комисията предложи следните проекти за решения: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската 

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

РД20022787ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 

оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез 

продажба на 80 (осемдесет) кв.м идеални части от собствеността на 

Община Варна, представляваща 109 (сто и девет) кв.м идеални части от 

поземлен имот № 393 (триста деветдесет и три), целия с площ от 709 

(седемстотин и девет) кв. м, находящ се в гр. Варна, СО „Планова“ в 

размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС при 

пазарна стойност на 1 (един) кв.м  в размер на 31,25 (тридесет и един лева 

и двадесет и пет стотинки). 
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12.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 

Кмета на Община Варна с рег. № РД20022787ВН/25.11.2020 г., Общински 

съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от 

една страна и от друга страна Йорданка Петкова Савова чрез продажба на 

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

„Планова“, представляващ 80 (осемдесет) кв.м идеални части от поземлен 

имот № 393 (триста деветдесет и три), целия с от площ 709 (седемстотин и 

девет) кв. м, при граници: ПИ №394, ПИ №396, ПИ №392, ПИ №9509, на 

съсобственика Йорданка Петкова Савова. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 

10175/03.07.2019 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложенията за 

решения. 

 

Резултати от гласуването: за -9; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 

 

 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 

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

РД20022774ВН/25.11.2020 г., относно вземане на решение за закриване на 

специализирано звено за изпълнение на местни дейности и услуги, 

финансирани от общинския бюджет – Общинско предприятие „Комплекс 

за детско хранене“. 

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, чл. 52, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № РД20022774ВН/25.11.2020 г., Общински съвет – Варна закрива 

общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“, БУЛСТАТ: 

000934421664, с адрес: гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 11 и предмет на 

дейност:  

1. Приготвяне на храната за децата от 10-месечна до 3-годишна 

възраст, съобразно изискванията за рационално и диетично хранене в 

кърмаческа и ранна детска възраст за деца от неорганизирания контингент 
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(непосещаващи детски ясли и яслени групи в ОДЗ) и децата от 

организирания контингент (детските ясли и яслени групи от ОДЗ).  

2. Осигуряване на транспорт за разнос на храната от майките-кухни 

до разливочните пунктове и от кухните на детските ясли до яслените групи 

на ОДЗ-тата.  

3. Оказване на  методично ръководство на детските ясли и яслените 

групи в ОДЗ (организиран контингент) за цялостната дейност на детските 

кухни към тях, включително спазване на нормите за здравословно хранене 

при приготвяне на храната.  

4. Осигуряване на квалификация на персонала, отговарящ за 

детското хранене. 

13.1. Дейностите, осъществявани от общинско предприятие 

„Комплекс за детско хранене“ и описани в т. І от настоящото решение, да 

се изпълняват от „Ученическо и столово хранене“ ЕАД.  

13.2. Изменя и допълва предмета на дейност на „Ученическо и 

столово хранене“ ЕАД, който да придобие следния вид:  

„Приготвяне на храната за децата от 10-месечна до 3-годишна 

възраст, съобразно изискванията за рационално и диетично хранене в 

кърмаческа и ранна детска възраст за деца от неорганизирания контингент 

(непосещаващи детски ясли и яслени групи в детски градини) и децата от 

организирания контингент (детските ясли и яслени групи от детските 

градини). Осигуряване на транспорт за разнос на храната от майките-кухни 

до разливочните пунктове и от кухните на детските ясли до яслените групи 

на детските градини. Оказване на методично ръководство на детските ясли 

и яслените групи в детските градини (организиран контингент) за 

цялостната дейност на детските кухни към тях, включително спазване на 

нормите за здравословно хранене при приготвяне на храната. Осигуряване 

квалификация на персонала, отговарящ за детското хранене. Доставка на 

стоки и извършване на услуги, необходими за задоволяване на 

потребностите от организирано детско, ученическо и друго столово 

хранене“. 

ІV. Всички дълготрайни материални активи и инвентар, обслужващ 

дейностите в кухните-майки, разливочните пунктове и кухненските 

блокове на детските ясли да бъдат прехвърлени безвъзмездно в 

собственост на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД. 

V. Възлага на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД да продължи 

ползването на предоставените под наем на общинско предприятие 

„Комплекс за детско хранене“ имоти, собственост на други физически или 

юридически лица по преценка за целесъобразност, като подпише нови 

договори за наем и поеме всички разходи, свързани с тяхната 

експлоатация. 

VІ. Отменя свои решения № 1179-6-3 (Пр. № 25) от 30.10.2013 г., № 

809-10-2 (Пр. № 20) от 26,27.07.2017 г., № 2045-2 (Пр. 40) от 30.03.2015 г., 
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№ 1110-7-1 (Пр. № 23) от 18.09.2013 г. Възлага на Кмета на община Варна 

да прекрати договорите с общинско предприятие „Комплекс за детско 

хранене“, сключени в изпълнение на цитираните решения.  

VІІ. Отменя свое решение № 1375-4 (Пр. № 35) от 05.10.2018 г. 

отнасящо се за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на 

автомобил, марка Киа, модел Рио, рег. № В3162КМ, собственост на 

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна“ 

ЕООД в полза на общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“ за 

срок от 10 (десет) години. 

VІІІ. Трудовите правоотношения на работещите в закритото 

общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“ да се уредят 

съгласно чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда, като 109 щатни бройки, 

съгласно утвърдената и изменена с решения № 753-9 и № 754-9 (Пр. № 20) 

от 26,27.07.2017 г. на ОбС – Варна организационна структура на ОП 

„Комплекс за детско хранене“, преминат към „Ученическо и столово 

хранене“ ЕАД, а 3 (три) щатни бройки на длъжност „Касиер купони“ 

преминат към второстепенен разпоредител дирекция „Здравеопазване“ – 

единно бюджетно счетоводство Филиал „Детски ясли“.  

ІХ. Възлага на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД да осигури 

необходимите условия и възможност за продажба на купони в обектите за 

раздаване на храна по график. 

Х. Закрива второстепенен разпоредител с бюджет общинско 

предприятие „Комплекс за детско хранене“, БУЛСТАТ: 000934421664, с 

адрес: гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 11. 

ХІ. Остатъкът от средствата, гласувани по бюджета на второстепенен 

разпоредител общинско предприятие „Комплекс за детско хранене“, д. 431 

„Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, да се 

пренасочат към второстепенен разпоредител дирекция „Здравеопазване“ – 

единно бюджетно счетоводство Филиал „Детски ясли“.  

ХІІ. Възлага на Кмета на община Варна в качеството му на 

възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки да 

сключи договор за хранене на деца от неорганизирания контингент 

непосещаващи детски ясли и яслени групи в общинските детски градини и 

децата от организирания контингент - детските ясли и яслени групи на 

общинските детските градини, с „Ученическо и столово хранене“ ЕАД – 

100% общинска собственост. 

ХІІІ. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

предприеме необходимите действия за изпълнение на решенията. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложенията за 

решения. 
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Резултати от гласуването: за -5; против - 1; въздържали се – 4. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  

Край на заседанието:15.35 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО“:                                                         

 

 

_____/П/____________                                                 ____/П/___________ 

 

/Юлияна БОЕВА/                                                     /Клавдия ВАСИЛЕВА/ 

 

 

 


