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ПРОТОКОЛ 
 

 № 18 
 
Днес 19.10.2021 г. от 10.05 ч. в зала „Пленарна“ се проведе заседание 

на ПК „Собственост и стопанство“. 
 
На заседанието присъстваха: 
 
Юлияна Боева – председател на комисията 
Ахмед Ахмед 
Велин Стоянов 
Красен Иванов  
Людмила Колева – Маринова  
Марица Гърдева  
Мария Ангелова – Дойчева  
Милена Димова  
Николай Костадинов 
Николай Малев 
Николай Почеканов  
Светлан Златев 
Христо Атанасов 
 
Отсъстваха: Бранимир Балачев, Иван Иванов, Рюян Ризов, Станислав 

Иванов, Стефан Станев и Тодор Балабанов. 
 

 
Присъстваха още: Пейчо Пейчев – зам. кмет на Община Варна, Петко 

Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ и адв. Росица Николова – 
адвокат довереник към Общински съвет – 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 писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 

„ОСИСД“ с рег. № АУ075126ВН-014ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ075126ВН-012ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Елин Пелин“ № 48. 
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2. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ049735ВН-007ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ049735ВН-005ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Керч“  № 10. 

3. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ049164ВН-013ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ049164ВН-008ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, м-ст „Атанас Тарла“, 
район „Владислав Варненчик“. 

4. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ103852ВН-021ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ103852ВН-019ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ул. „В. 
Белински“ № 12. 

5. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ105437ВН-018ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ105437ВН-016ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за  прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, 
местност „Ракитника“ I. 

6. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ032914ВН-017ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ032914ВН-015ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, Южна промишлена зона. 

7. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ004977ВН-013ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ004977ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, 
местност „Ракитника“. 

8. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ063655ВН-014ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ063655ВН-012ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в община Варна, с. Тополи, ул. „Райко 
Панчелиев“ № 1А. 

9. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ050432ВН-013ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ050432ВН-010ВН/03.07.2020 г., относно 
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одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“. 

10. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ070674ВН-008ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ070674ВН-006ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец Юг“. 

11. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ044962ВН-029ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ044962ВН-027ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец Юг“. 

12. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № РД20012470ВН-002ВН/13.10.2021 г. и предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20012470ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“. 

13. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № №АУ007923ВН-007ВН/07.01.2021 г. и предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. №АУ007923ВН-004ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Царевец“. 

14. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ049164ВН-012ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ049164ВН-009ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, район „Владислав 
Варненчик“. 

15. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ002823ВН-018ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ002823ВН-016ВН/03.07.2020 г., относно, 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за  прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“. 

16. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ121553ВН-023ВН/14.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ121553ВН-021ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост 
върху недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, ж.к. „Изгрев – 1“. 

17. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ091076ВН-014ВН/14.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ091076ВН-012ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост 
върху имоти, находящи се в гр. Варна, ж.к. „Бриз“. 
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18. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ023665ВН-015ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ023665ВН-013ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. 
„Акация“ № 6А-Б. 

19. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ031042ВН-017ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ031042ВН-015ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Невен“ №6А-Б, УПИ-№ VI-445. 

20.  Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ087705ВН-019ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ087705ВН-017ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“. 

21. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ102071ВН-023ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ102071ВН-021ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Борис Киряков“ № 
29, ПИ 10135.5504.492. 

22. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ074959ВН-026ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ074959ВН-024ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Св. Св. Кирил и 
Методий“ № 159. 

23. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ064989ВН-027ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ064989ВН-025ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Самарско знаме“ 
№ 28. 

24. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ110104ВН-026ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ110104ВН-024ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“. 

25.  Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ110457ВН-023ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ110457ВН-017ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот, 
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находящ се в община  Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ № 26, на собственика на 
законно построена върху него сграда. 

26. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ082602ВН-019ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ082602ВН-017ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Сълзица“ № 10, на 
собственика на законно построена върху него сграда. 

27. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ019962ВН-031ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ019962ВН-029ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Професор Иван 
Шишманов“ № 7, на собственика на законно построена върху него сграда. 

28. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. №  АУ054616ВН-037ВН/13.10.2021 г. и предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. №  АУ054616ВН-035ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.  Варна, ул. „Гургулят“ № 8, на собственика на законно 
построена върху него сграда. 

29.  Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. №  АУ083028ВН-022ВН/13.10.2021 г. и предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. №  АУ083028ВН-020ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.  Варна, , ул. „Лира“ № 24, на собственика на законно 
построена върху него сграда. 

30. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ024649ВН-013ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ024649ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ул. 
„Лира“ № 7, на собственика на законно построена върху него сграда. 

31.  Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ014360ВН-035ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ014360ВН-031ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.  Варна, ул. „Сълзица“ № 5, на собственика на законно 
построена върху него сграда. 

32. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ100678ВН-023ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ100678ВН-021ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот – 
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частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Светослав 
Минков“ № 12, на собственика на законно построена върху него сграда. 

33. Разни. 
 

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

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

дневния ред да се гласуват ан блок от т. 1 до т. 17 включително. 
Предложението се подложи на гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 1; въздържали се – 4, 

предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 

1. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ075126ВН-014ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ075126ВН-012ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Елин Пелин“ № 48. 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ075126ВН-012ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № АУ075126ВН-014ВН/13.10.2021 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, 
с която е определена пазарната стойност на 16,67/150 кв.м идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.3515.297 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и петнадесет.двеста деветдесет и седем), по КККР 
на гр. Варна, находящ се в гр. Варна, ул. „Елин Пелин“ № 48, във връзка с 
прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чрез продажба на частта на Община Варна, която 
възлиза на 4 170 (четири хиляди сто и седемдесет) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 (един) кв.м, възлизаща на 250,15 (двеста и петдесет лева 
и петнадесет стотинки), без включен ДДС. 

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, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, по предложение на Кмета 
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на Община Варна с рег. № АУ075126ВН-012ВН/03.07.2020 г., във връзка с 
писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ075126ВН-014ВН/13.10.2021 г. 
и в изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2021 г.“, Общински съвет – Варна взема решение за 
прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една страна и от 
друга страна Лилия Кирилова Панайотова, Димитър Георгиев Панайотов и 
Кирил Георгиев Панайотов, при равни квоти, чрез продажба на имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. „Елин Пелин“ № 48, 
представляващ 16,67 (шестнадесет цяло шестдесет и седем) кв.м идеални 
части от поземлен имот с идентификатор  10135.3515.297 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.двеста деветдесет и седем), 
по КККР на гр. Варна, целият с площ от 150 (сто и петдесет) кв.м, при граници 
на имота: поземлени имоти с идентификатори: 10135.3515.298, 
10135.3515.295, 10135.3515.296, 10135.3515.161, по одобрената по-горе 
пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 10067/22.02.2019 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 предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ВТОРА ТОЧКА 
 

2. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ049735ВН-007ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ049735ВН-005ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Керч“  № 10. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с  чл. 22, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ049735ВН-005ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № АУ049735ВН-007ВН/13.10.2021 г., Общински съвет – 
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Варна одобрява пазарна оценка изготвена от независим оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 193 (сто деветдесет и три) кв.м идеални част от поземлен 
имот с идентификатор 10135.5502.225 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и две.двеста двадесет и пет) по КККР на гр. Варна, район 
„Аспарухово“, одобрени със заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК, 
изменени със заповед №18-225/09.01.2015 г. на Началника на СГКК - Варна, 
целия с площ от 353 (триста петдесет и три) кв.м, съгласно Акт за общинска 
собственост №8502/02.06.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна 
вх. регистър 12932/09.06.2015 г., Акт № 114, том XXXIII, дело 6945, при 
граници на имота: ПИ 10135.5502.231 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и две.двеста тридесет и едно), ПИ 10135.5502.226 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.двеста двадесет и шест), 
ПИ 10135.5502.224 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
две.двеста двадесет и четири), ПИ 10135.5502.214 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и две.двеста и четиринадесет), с административен 
адрес, гр. Варна, ул. „Керч“ №10, в размер на 50 340 (петдесет хиляди триста и 
четиридесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м , 
възлизаща на 260,83(двеста и шестдесет лева и осемдесет и три стотинки), без 
включен ДДС. 

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, т.2 и по реда на чл. 28 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
Варна, по предложение на кмета на Община Варна с рег.№ АУ049735ВН-
005ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
АУ049735ВН-007ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 г.“, 
Общински съвет – Варна взема решение за прекратяване на съсобствеността 
между Община Варна от една страна, и от друга страна Иванка Василева 
Калудова, Кръстина Василева Янева и Димо Василев Василев, чрез продажба 
на имот - частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, 
ул. „Керч“ № 10, представляващ 193 (сто деветдесет и три) кв.м идеални част 
от поземлен имот с идентификатор 10135.5502.225 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и две.двеста двадесет и пет) по КККР на гр.Варна, 
район „Аспарухово“, одобрени със заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на 
АГКК, изменени със заповед №18-225/09.01.2015 г. на Началника на СГКК - 
Варна, целия с площ от 353 (триста петдесет и три) кв.м, съгласно Акт за 
общинска собственост №8502/02.06.2015 г., вписан в Служба по вписванията – 
гр. Варна вх. регистър 12932/09.06.2015 г., Акт № 114, том XXXIII, дело 6945, 
при граници на имота: ПИ 10135.5502.231 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин и две.двеста тридесет и едно), ПИ 10135.5502.226 
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(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.двеста двадесет и 
шест), ПИ 10135.5502.224 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и две.двеста двадесет и четири), ПИ  10135.5502.214 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.двеста и четиринадесет) на 
съсобствениците - наследници на Иванка Василева Калудова: Демир Душков 
Калудов, Драгомир Демирев Калудов, Станислав Демиров Калудов, Траяна 
Демирева Калудова-Стоянова, Кръстина Василева Янева и Димо Василев 
Василев, при следните квоти: 

- Демир Душков Калудов – 20,11 (двадесет цяло и единадесет стотни) 
кв.м идеални части от 193 (сто деветдесет и три) кв.м идеални части от ПИ 
10135.5502.225 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
две.двеста двадесет и пет), целия с площ от 353 (триста петдесет и три) кв.м. 
на стойност 5 245,29 (пет хиляди двеста четиридесет и пет лева и двадесет и 
девет стотинки) лева, без включен ДДС; 

- Драгомир Демирев Калудов – 4,02 (четири цяло и две стотни) кв.м 
идеални части от 193 (сто деветдесет и три) кв.м идеални части от ПИ 
10135.5502.225 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
две.двеста двадесет и пет), целия с площ от 353 (триста петдесет и три) кв.м на 
стойност 1 048,50 (хиляда и четиридесет и осем лева и петдесет стотинки) 
лева, без включен ДДС; 

- Станислав Демиров Калудов – 4,02 (четири цяло и две стотни) кв.м 
идеални части от 193 (сто деветдесет и три) кв.м идеални части от ПИ 
10135.5502.225 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
две.двеста двадесет и пет), целия с площ 353 (триста петдесет и три) кв.м. на 1 
048,50 (хиляда и четиридесет и осем лева и петдесет стотинки) лева, без 
включен ДДС; 

- Траяна Демирева Калудова-Стоянова – 4,02 (четири цяло и две стотни)  
кв.м идеални части от  193 (сто деветдесет и три) кв.м идеални части от ПИ 
10135.5502.225 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
две.двеста двадесет и пет), целия с площ 353 (триста петдесет и три) кв.м. на 
стойност 1 048,50 (хиляда и четиридесет и осем лева и петдесет стотинки), без 
включен ДДС;  

- Кръстина Василева Янева – 128,66 (сто двадесет и осем цяло и 
шестдесет и шест стотни)  кв.м идеални части от 193 (сто деветдесет и три) 
кв.м идеални части от ПИ 10135.5502.225 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и две.двеста двадесет и пет), целия с площ 353 (триста 
петдесет и три) кв.м. на стойност 33 558,39 (тридесет и три хиляди петстотин 
петдесет и осем лева и тридесет и девет стотинки) лева, без включен ДДС; 

- Димо Василев Василев – 32,17 (тридесет и две цяло и седемнадесет 
стотни)  кв.м идеални части от  193 (сто деветдесет и три) кв.м идеални части 
от ПИ 10135.5502.225 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
две.двеста двадесет и пет), целия с площ 353 (триста петдесет и три) кв.м. на 
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стойност 8 390,90 (осем хиляди триста и деветдесет лева и деветдесет 
стотинки) лева, без включен ДДС; 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 8502/02.06.2015г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна вх. регистър 
12932/09.06.2015 г., Акт № 114, том XXXIII, дело 6945. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 50 340 (петдесет хиляди триста и четиридесет) лева, без включен 
ДДС 

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 предложението за 
решение. 

Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 
предложението се приема. 
 

ТРЕТА ТОЧКА 
 

3. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ049164ВН-013ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ049164ВН-008ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имоти, находящи се в гр. Варна, м-ст „Атанас Тарла“, 
район „Владислав Варненчик“. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ049164ВН-008ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № АУ049164ВН-013ВН/13.10.2021 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез замяна на 130 (сто и тридесет) кв.м идеални части от 
поземлен имот с проектен идентификатор 10135.4027.52 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди двадесет и седем.петдесет и две), целия с площ 
от 5609 (пет хиляди шестстотин и девет) кв.м - общинска собственост, на 
стойност 24 500 (двадесет и четири хиляди и петстотин) лева, без включен 
ДДС, при цена на 1 (един) кв.м в размер на 188,46 (сто осемдесет и осем лева и 
четиридесет и шест стотинки), без включен ДДС, срещу 57 (петдесет и седем) 
кв.м, които се отнемат от поземлен имот с идентификатор 10135.4027.48 
(десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди двадесет и седем.четиридесет 
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и осем), целия с площ от 5 537 (пет хиляди петстотин тридесет и седем) кв.м - 
частна собственост, на стойност 10 700 (десет хиляди и седемстотин) лева, без 
включен ДДС, при цена на 1 (един) кв.м в размер на 187,72 (сто осемдесет и 
седем лева и седемдесет и две стотинки), без включен ДДС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската 
собственост, чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № АУ049164ВН-008ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 
Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика 
и стопански дейности“ с рег. № АУ049164ВН-013ВН/13.10.2021 г. и в 
изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2021 г.“, Общински съвет – Варна взема решение за 
прекратяване на съсобствеността чрез замяна като: 

1. Община Варна прехвърли собствеността върху 130 (сто и тридесет) 
кв.м идеални части от поземлен имот с проектен идентификатор 10135.4027.52 
(десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди двадесет и седем.петдесет и 
две), целия с от площ 5609 (пет хиляди шестстотин и девет) кв.м, идентичен с 
УПИ IV-48 „за автосалон и автосервиз", кв. 27 по плана на м-ст „Атанас 
Тарла“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, на съсобствениците Белин 
Алипиев Велев, Георги Павлов Атанасов, Недю Белинов Велев, по одобрената 
по т.1 пазарна оценка при следните квоти: 

- За Георги Павлов Атанасов  ½ идеална част от общинския имот; 
- За Белин Алипиев Велев 1/3 идеална част от общинския имот; 
- За Недю Белинов Велев 1/6 идеална част от общинския имот. 
За 130 кв.м идеални части от поземлен имот с проектен идентификатор 

10135.4027.52 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди двадесет и 
седем.петдесет и две) има съставен Акт за общинска собственост № 
10248/25.09.2019 г. 

2. В замяна Георги Павлов Атанасов, Белин Алипиев Велев, Недю 
Белинов Велев да прехвърлят собствените си 57 (петдесет и седем) кв.м, които 
се отнемат от поземлен имот с идентификатор 10135.4027.48 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди двадесет и седем.четиридесет и осем), целия с 
площ от 5 537 (пет хиляди петстотин тридесет и седем) кв.м, попадащи в 
уличната регулация на м-ст „Атанас Тарла", район „Владислав Варненчик, 
които ще се приобщят към ПИ:10135.4027.37 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.четири хиляди двадесет и седем.тридесет и седем) с начин на трайно 
ползване „за второстепенна улица", на Община Варна по одобрената по - горе 
пазарна оценка. 

Прехвърлянето в собственост на имотите, описани в т. 1 и т. 2 да се 
извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на имотите в 
размер на 13 800 (тринадесет хиляди и осемстотин) лева следва да се заплати в 
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полза на Община Варна от Георги Павлов Атанасов, Белин Алипиев Велев, 
Недю Белинов Велев. 

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 предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 

4. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ103852ВН-021ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ103852ВН-019ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ул. „В. 
Белински“ № 12. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ103852ВН-
019ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
АУ103852ВН-021ВН/13.10.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена от независим оценител във връзка с прекратяване на 
съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 
собственост, чрез изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, район „Младост”, ул. „В. Белински“ №12, 
представляваща земя с площ от 32,50 (тридесет и две цяло и петдесет стотни) 
кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.3515.1714 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда 
седемстотин и четиринадесет), целият с площ от 175 кв. м, в размер на 8 130 
(осем хиляди сто и тридесет) лева, без включен ДДС, при цена на 1 (един) кв.м 
в размер на 250,15 (двеста и петдесет лева и петнадесетстотинки), без включен 
ДДС. 

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 и чл. 28 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, по предложение на Кмета на Община 
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Варна с рег. №АУ103852ВН-019ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко 
Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ с рег. № АУ103852ВН-021ВН/13.10.2021 г. и в 
изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2021 г.“, Общински съвет – Варна взема решение за 
прекратяване на съсобствеността между община Варна от една страна, и от 
друга страна съсобствениците Петранка Йорданова Димитрова, Добринка 
Атанасова Костадинова и Симеон Атанасов Добрев, чрез продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Младост”, ул. 
„В. Белински“ №12, представляващ земя с площ от 32.50 (тридесет и две цяло 
и петдесет стотни) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.3515.1714 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
петнадесет.хиляда седемстотин и четиринадесет), целият с площ от 175 (сто 
седемдесет и пет) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.3515.448, ПИ 
10135.3515.442, ПИ 10135.3515.433,  ПИ 10135.3515.1716, ПИ 10135.3515.1715 
и ПИ 10135.3515.1713. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 5349/ 19.11.2008 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – за 
сумата от 8 130 (осем хиляди сто и тридесет) лева, без включен ДДС, на 
съсобствениците Петранка Йорданова Димитрова, Добринка Атанасова 
Костадинова и Симеон Атанасов Добрев. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ПЕТА ТОЧКА 
 

5. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ105437ВН-018ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ105437ВН-016ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за  прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, 
местност „Ракитника“ I. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
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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, по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ105437ВН-
016ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
АУ105437ВН-018ВН/13.10.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена от независим оценител във връзка с прекратяване на 
съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 
собственост, чрез изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово, местност „Ракитника I“, 
представляваща земя с площ от 344 (триста четиридесет и четири) кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2323 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин двадесет и шест.две 
хиляди триста двадесет и три), целият с площ от 831 (осемстотин тридесет и 
един) кв.м, в размер на 15 220 (петнадесет хиляди двеста и двадесет) лева, без 
включен ДДС, за 344 (триста четиридесет и четири) кв.м идеални части от ПИ 
10135.5426.2323 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 
двадесет и шест.две хиляди триста двадесет и три). 

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, във връзка с чл. 27 и чл. 28 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ105437ВН-016ВН/03.07.2020 г., във връзка с 
писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ105437ВН-018ВН/13.10.2021 г. 
и в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2021 г.“, Общински съвет – Варна взема 
решение за прекратяване на съсобствеността между Община Варна от една 
страна, и от друга страна съсобственика Добрин Недев Даракчиев, чрез 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
район „Аспарухово“, местност „Ракитника I“, представляващ земя с площ от 
344 (триста четиридесет и четири) кв.м идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.5426.2323 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
четиристотин двадесет и шест.две хиляди триста двадесет и три), целият с 
площ от 831 (осемстотин тридесет и един) кв.м, при граници на имота: ПИ 
10135.5426.123, ПИ 10135.5426.122, ПИ 10135.5426.121, ПИ 10135.5426.9507 и 
ПИ 10135.5426.2324. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 7329/14.02.2013 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – за 
сумата от 15 220 (петнадесет хиляди двеста и двадесет) лева без включен ДДС, 
на съсобственика Добрин Недев Даракчиев. 
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Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.   
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
ШЕСТА ТОЧКА 

 
6. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 

„ОСИСД“ с рег. № АУ032914ВН-017ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ032914ВН-015ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, Южна промишлена зона. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ032914ВН-015ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № АУ032914ВН-017ВН/13.10.2021 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на 886/6439 кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5501.253 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и едно.двеста петдесет и три),  
по  КККР на  гр. Варна,  находящ се в гр. Варна, Южна промишлена зона, във 
връзка с прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона 
за общинската собственост, чрез продажба на частта на Община Варна, която 
възлиза на 61 200 (шестдесет и една хиляди и двеста) лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1 кв.м – 69,07 лв. (шестдесет и девет лева и седем 
стотинки), без включен ДДС. 

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, във връзка  с  чл. 27,  т. 2  от  Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ032914ВН-015ВН/03.07.2020 г., във връзка с 
писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ032914ВН-017ВН/13.10.2021 г. 
и в изпълнение на „Годишна програма на Община Варна за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021г.“, Общински съвет – 
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Варна взема решение за прекратяване на съсобствеността между Община 
Варна, от една страна и от друга страна „БИЛО“ ЕООД, чрез продажба на 
имот - частна общинска собственост, представляващ 886 (осемстотин 
осемдесет и шест) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.5501.253 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
едно.двеста петдесет и три), по КККР на район „Аспарухово”, гр. Варна, 
находящ се в гр. Варна, Южна промишлена зона, целият с площ от 6439 (шест 
хиляди четиристотин тридесет и девет) кв.м, при граници на имота:  
поземлени имоти с идентификатори 10135.5501.130, 10135.5501.254, 
10135.5501.286, 10135.5501.376, 10135.5501.403, по одобрената по-горе 
пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 8503/02.06.2015 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 предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

СЕДМА ТОЧКА 
 

7. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ004977ВН-013ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ004977ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, 
местност „Ракитника“. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ004977ВН-
011ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
АУ004977ВН-013ВН/13.10.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с прекратяване на 
съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 
собственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 64 
(шестдесет и четири) кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
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10135.5426.2324 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 
двадесет и шест.две хиляди триста двадесет и четири), целият с площ от 819 
(осемстотин и деветнадесет) кв. м, находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, 
местност „Ракитника I“, която е в размер на 3 540 (три хиляди петстотин и 
четиридесет) лева, без включен ДДС.  

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, във връзка с чл. 27 и чл. 28 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ004977ВН-011ВН/03.07.2020 г., във връзка с 
писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ004977ВН-013ВН/13.10.2021 г. 
и в изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2021 г.”, Общински съвет – Варна взема 
решение за прекратяване на съсобствеността между Община Варна от една 
страна, и от друга страна съсобственика Валентин Димитров Полименов, чрез 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
район „Аспарухово“, местност „Ракитника I“, представляващ земя с площ от 
64 (шестдесет и четири) кв. м идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.5426.2324 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
четиристотин двадесет и шест.две хиляди триста двадесет и четири), целият с 
площ от 819 (осемстотин и деветнадесет) кв. м, при граници на имота: ПИ 
10135.5426.126, ПИ 10135.5426.123, ПИ 10135.5426.2323, ПИ 10135.5426.9507,  
ПИ 10135.5426.3182 и ПИ 10135.5426.127. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 10065/22.02.2019 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени за 
сумата от 3 540 (три хиляди петстотин и четиридесет) лева, без включен ДДС, 
на съсобственика Валентин Димитров Полименов. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ОСМА ТОЧКА 
 

8. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ063655ВН-014ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
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на Община Варна  с рег. № АУ063655ВН-012ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в община Варна, с. Тополи, ул. „Райко 
Панчелиев“ № 1А. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ063655ВН_012ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № АУ063655ВН-014ВН/13.10.2021 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка на 869 (осемстотин шестдесет и девет) кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 72709.501.173 (седемдесет и 
две хиляди седемстотин и девет.петстотин и едно.сто седемдесет и три), целия 
с площ от 1254 (хиляда двеста петдесет и четири) кв. м, находящ се в с. 
Тополи, ул. „Райко Панчелиев“ № 1А в размер на 35 300 (тридесет и пет 
хиляди и триста) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м – 
40,62 (четиридесет лева и шестдесет и две стотинки). 

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, по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № АУ063655ВН-012ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 
Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика 
и стопански дейности“ с рег. № АУ063655ВН-014ВН/13.10.2021 г. и в 
изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2021 г.“, Общински съвет – Варна взема решение за 
прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една страна и от 
друга страна Еленка Петрова Ставрева чрез продажба на 579,33 (петстотин 
седемдесет и девет цяло и тридесет и три стотни) кв.м идеални части от имот – 
частна общинска собственост, представляващ 869 (осемстотин шестдесет и 
девет) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 72709.501.173 
(седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и едно.сто 
седемдесет и три), целия с площ от 1254 (хиляда двеста петдесет и четири) кв. 
м., находящ се в с. Тополи, ул. „Райко Панчелиев“ № 1А, при граници: ПИ 
72709.501.985, ПИ 72709.501.174, ПИ 72709.501.980, ПИ 72709.501.177, ПИ 
72709.501.746, ПИ 72709.501.747, ПИ 72709.501.172, на Еленка Петрова 
Ставрева за сумата от 23 533,19 (двадесет и три хиляди петстотин тридесет и 
три лева и деветнадесет стотинки), без включен ДДС.  

Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 
10262/22.10.2019 г. 
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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 предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ДЕВЕТА ТОЧКА 
 

9. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ050432ВН-013ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ050432ВН-010ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ050432ВН-010ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № АУ050432ВН-013ВН/13.10.2021 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, 
с която е определена пазарната стойност на 30/2454 кв.м идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1510 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда петстотин и десет), по КККР на 
гр. Варна, находящ се в ж.к. „Възраждане“ І-ви м.р., гр. Варна, във връзка с 
прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чрез продажба на частта на Община Варна, която 
възлиза на 7 280 (седем хиляди и двеста и осемдесет) лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1 (един) кв.м – 242,67 (двеста четиридесет и два лева 
и шестдесет и седем стотинки) лева, без включен ДДС. 

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, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ050432ВН-010ВН/03.07.2020 г., във връзка с 
писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ050432ВН-013ВН/13.10.2021 г. 
и в изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
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общинска собственост за 2021 г.“, Общински съвет – Варна взема решение за 
прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една страна и от 
друга страна Златка Демирова Демирова, чрез продажба на имот - частна 
общинска собственост, представляващ 30 (тридесет) кв.м идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1510 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда петстотин и десет), по КККР на 
гр. Варна, находящ се в ж.к. „Възраждане“ І-ви м.р., гр. Варна, целият с площ 
от 2 454 (две хиляди четиристотин петдесет и четири) кв.м, при граници на 
имота: поземлени имоти с идентификатори 10135.3511.170, 10135.3511.177, 
10135.3511.1419, 10135.3511.1421, 10135.3511.1511, 10135.3511.172, по 
одобрената с решение по-горе пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 10189/16.07.2019 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 предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ДЕСЕТА ТОЧКА 
 

10. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ070674ВН-008ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ070674ВН-006ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец Юг“. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ070674ВН-
006ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
АУ070674ВН-008ВН/13.10.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна, представляваща 16 (шестнадесет) кв.м 
идеални части от поземлен имот с проектен идентификатор 10135.5403.5234 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.пет хиляди 
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двеста тридесет и четири), целия с площ от 616 (шестстотин и шестнадесет) 
кв. м, идентичен с УПИ V-1507, кв. 134, по плана на со „Боровец-юг“ в размер 
на 605 (шестотин и пет) лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м 
– 37,81 (тридесет и седем лева и осемдесет и една стотинки), без включен 
ДДС. 

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, по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № АУ070674ВН-006ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 
Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика 
и стопански дейности“ с рег. № АУ070674ВН-008ВН/13.10.2021 г. и в 
изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2021 г.“, Общински съвет – Варна взема решение за 
прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една страна и от 
друга страна Симеон Василев Александров чрез продажба на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“, 
представляващ 16 (шестнадесет) кв.м идеални части от поземлен имот с 
проектен идентификатор 10135.5403.5234 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и три.пет хиляди двеста тридесет и четири), целия с 
площ от  616 (шестстотин и шестнадесет) кв. м, при граници: ПИ 
10135.5403.9507, ПИ 10135.5403.4030, ПИ 10135.5403.1506, ПИ 
10135.5403.9539, на съсобственика Симеон Василев Александров. 

Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 
10243/25.09.2019 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 предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 
11. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 

„ОСИСД“ с рег. № АУ044962ВН-029ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ044962ВН-027ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец Юг“. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
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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, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ044962ВН-027ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № АУ044962ВН-029ВН/13.10.2021 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща 1050 кв.м  идеални част от 10135.5418.4299 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди четиристотин и осемнадесет.четири 
хиляди двеста деветдесет и девет) по КККР, одобрени със заповед № РД-18-
73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със Заповед №18-2893/15.04.2015 г. 
на Началника на СГКК – Варна, целия с площ 1840 кв.м, при граници на 
имота: ПИ с идентификатор 10135.5418.4070, ПИ с идентификатор 
10135.5418.4297, ПИ с идентификатор 10135.5418.2895, ПИ с идентификатор 
10135.5418.2894, ПИ с идентификатор 10135.5418.4295, ПИ с идентификатор 
10135.5050.91, ПИ с идентификатор 10135.5103.16, с административен адрес 
гр. Варна, со „Боровец-юг“, в размер на 28 900 (двадесет и осем хиляди и 
деветстотин)  лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м, 
възлизаща на  27,52 (двадесет и седем лева и петдесет и две стотинки)  лева. 

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, т. 2 и по реда на чл. 28 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 
Варна, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ044962ВН-
027ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
АУ044962ВН-029ВН/13.10.2021 г., Общински съвет - Варна взема решение за 
прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от 
друга страна Петко Атанасов Пенев, чрез продажба  на имот - частна 
общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, со „Боровец-юг“, 
1050 кв.м идеални части от 10135.5418.4299 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
пет хиляди четиристотин и осемнадесет.четири хиляди двеста деветдесет и 
девет) по КККР, одобрени със заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на 
АГКК, изменени със Заповед №18-2893/15.04.2015 г. на Началника на СГКК – 
Варна, целия с площ 1840 кв.м по КККР, при граници на имота: ПИ с 
идентификатор 10135.5418.4070, ПИ с идентификатор 10135.5418.4297, ПИ с 
идентификатор 10135.5418.2895, ПИ с идентификатор 10135.5418.2894, ПИ с 
идентификатор 10135.5418.4295, ПИ с идентификатор 10135.5050.91, ПИ с 
идентификатор 10135.5103.16, на съсобственика Петко Атанасов Пенев. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№  8638/18.08.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна на 
20.08.2015 г., вх. рег. № 19539, Акт № 8, дело № 10693. 
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Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 28 900 (двадесет и осем хиляди и деветстотин) лева, без включен 
ДДС. 

Общински съвет, 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 предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

12. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № РД20012470ВН-002ВН/13.10.2021 г. и предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД20012470ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД20012470ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № РД20012470ВН-002ВН/13.10.2021 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
121 (сто двадесет и един) кв.м идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.2562.205 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин шестдесет и две. двеста и пет), целият с площ от 2021 (две хиляди 
двадесет и един) кв.м, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, в размер на 187 100 
(сто осемдесет и седем хиляди и сто) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м – 1 546,28 (хиляда петстотин четиридесет и шест 
лева и двадесет и осем стотинки).  

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, по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД20012470ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко 
Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
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стопански дейности“ с рег. № РД20012470ВН-002ВН/13.10.2021 г. и в 
изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост през 2021 г.“, Общински съвет – Варна взема решение 
за прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една страна и от 
друга страна „Чайка – Рупи“ ЕООД представлявано от управителя Веселин 
Тодоров Дилов, чрез продажба на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, представляващ 121 (сто двадесет и един) 
кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2562.205 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин шестдесет и две. двеста и 
пет), целият с площ от 2021 (две хиляди двадесет и един) кв.м, при граници на 
имота: ПИ 10135.2562.162, ПИ 10135.2562.163, ПИ 10135.2562.209, ПИ 
10135.2562.165, ПИ 10135.2562.168, на съсобственика „Чайка – Рупи“ ЕООД. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
9121/25.07.2016 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 предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

13. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № №АУ007923ВН-007ВН/07.01.2021 г. и предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. №АУ007923ВН-004ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Царевец“. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ007923ВН-004ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № АУ007923ВН-007ВН/07.01.2021 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, 
с която е определена пазарната стойност на 108 (сто и осем) кв.м идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.2558.165 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто шестдесет и пет), 
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целият с площ от 358 (триста петдесет и осем) кв.м, която възлиза на 11 100 
(единадесет хиляди и сто) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
(един) кв.м в размер на 102,78 (сто и два лева и седемдесет и осем стотинки), 
без включен ДДС. 

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, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ007923ВН-004ВН/03.07.2020 г., във връзка с 
писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ007923ВН-007ВН/07.01.2021 г. 
и в изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2021 г.“, Общински съвет – Варна взема решение за 
прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една страна и „Бул-
марк“ ООД, ЕИК 040242132, представлявано от Гинка Генчева Пейкова и 
„МТМ 6“ ЕООД, ЕИК 148047480, представлявано от Ваня Тодорова Мутафова 
от друга страна, чрез продажба на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в град Варна, ул. „Царевец“, представляващ 108 (сто и осем) кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2558.165 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и осем.сто шестдесет 
и пет), целият с площ от 358 (триста петдесет и осем) кв.м при съседи: ПИ 
10135.2558.161, ПИ 10135.2558.37, ПИ 10135.2558.147, ПИ 10135.2558.43 и 
ПИ 10135.2558.166, по одобрената по - горе пазарна оценка. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9250/19.10.2016 г. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

14. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ049164ВН-012ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ049164ВН-009ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, район „Владислав 
Варненчик“. 
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Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ049164ВН-009ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № АУ049164ВН-012ВН/13.10.2021 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез замяна на 75 (седемдесет и пет) кв.м идеални части от 
поземлен имот с проектен идентификатор 10135.4027.51 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди двадесет и седем.петдесет и едно), целия с площ 
от 5 443 (пет хиляди четиристотин четиридесет и три) кв. м – общинска 
собственост, на стойност 14 100 (четиринадесет хиляди и сто) лева, без 
включен ДДС, при цена на 1 (един) кв.м – 188 (сто осемдесет и осем) лева, 
срещу 64 (шестдесет и четири) кв.м, които се отнемат от поземлен имот с 
идентификатор 10135.4027.47 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди 
двадесет и седем.четиридесет и седем), целия с площ от 5 432 (пет хиляди 
четиристотин тридесет и две) кв.м – частна собственост, на стойност 12 000 
(дванадесет хиляди) лева, без включен ДДС, при цена на 1 (един) кв.м – 187,50 
(сто осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева, без включен ДДС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската 
собственост, чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на „Годишната програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 
година“, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ049164ВН-
009ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
АУ049164ВН-012ВН/1310.2021 г., Общински съвет – Варна, взема решение за 
прекратяване на съсобствеността чрез замяна като: 

1. Община Варна прехвърля собствеността върху 75 (седемдесет и пет) 
кв.м. идеални части от поземлен имот с проектен идентификатор 
10135.4027.51 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди двадесет и 
седем.петдесет и едно), целия с площ от 5 443 (пет хиляди четиристотин 
четиридесет и три) кв. м., идентичен с УПИ III-47 „за автосалон и автосервиз“, 
кв. 27 по плана на м-ст „Атанас Тарла“, район „Владислав Варненчик“ гр. 
Варна, на съсобственика Мария Проданова Василева по одобрената по-горе 
пазарна оценка. За цитираните идеални части от имота има съставен АОС № 
10247/25.09.2019г.  

2. В замяна Мария Проданова Василева прехвърля собствените си 64 
(шестдесет и четири) кв.м, които се отнемат от поземлен имот с 
идентификатор 10135.4027.47 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди 
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двадесет и седем.четиридесет и седем), целия с площ от 5 432 (пет хиляди 
четиристотин тридесет и две) кв.м., попадащи в уличната регулация на м-ст 
„Атанас Тарла“, район „Владислав Варненчик“, които ще се приобщят към ПИ 
10135.4027.37 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди двадесет и 
седем.тридесет и седем) с НТП „за второстепенна улица“, на Община Варна по 
одобрената по-горе пазарна оценка. 

Прехвърлянето в собственост на имотите, описани по - горе да се 
извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на имотите в 
размер на 2 100 (две хиляди и сто) лева, следва да се заплати в полза на 
Община Варна от Мария Проданова Василева.  

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 предложението за 
решение. 

Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 
предложението се приема. 

 
ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 
15. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 

„ОСИСД“ с рег. № АУ002823ВН-018ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ002823ВН-016ВН/03.07.2020 г., относно, 
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за  прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ002823ВН-
016ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
АУ002823ВН-018ВН/13.10.2021 г. Общински съвет - Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с прекратяване 
на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 
собственост, върху недвижим имот - частна общинска собственост, чрез 
изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в Община 
Варна, гр. Варна, район „Младост“, жк „Възраждане“ IV м.р. при граници на 
имота: ПИ 10135.3511.311, ПИ 10135.3511.308, ПИ 10135.3511.1423, ПИ 
10135.3524.1 и ПИ 10135.3511.392, в размер на 35 000 (тридесет и пет хиляди) 
лева, без включен ДДС за 173 (сто седемдесет и три) кв.м идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.3511.586 (десет хиляди сто тридесет и 
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пет.три хиляди петстотин и единадесет.петстотин осемдесет и шест), целият с 
площ от 923 (деветстотин двадесет и три) кв.м. 

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, във връзка с чл. 27 и чл. 28 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - 
Варна, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ002823ВН-
016ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
АУ002823ВН-018ВН/13.10.2021 г. и в допълнение на „Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.“, 
Общински съвет – Варна, взема решение за прекратяване на съсобствеността 
между Община Варна от една страна, и от друга страна съсобствениците 
Никола Илиев Рупов, Илия Николов Рупов и Катерина Николова Рупова, чрез 
продажба на имот - частна общинска собственост, находящ с в град Варна, 
район „Младост“, жк „Възраждане“ IV м. p., представляващ земя с площ от 
173 (сто седемдесет и три) кв.м идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.3511.586 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и единадесет.петстотин осемдесет и шест), целият с площ от 923 
(деветстотин двадесет и три) кв. м, при граници на имота; ПИ 10135.3511.311, 
ПИ 10135.3511.308, ПИ 10135.3511.1423, ПИ 10135.3524.1 и ПИ 
10135.3511.392. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 10374/13.03.2020 г. 

Продажбата на 173 кв.м идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.3511.586 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и единадесет.петстотин осемдесет и шест) да се извърши по пазарни 
цени - за сумата от 35 000 (тридесет и пет хиляди) лева, без включен ДДС, на 
съсобствениците Никола Илиев Рупов, Илия Николов Рупов и Катерина 
Николова Рупова, както следва: 

- Никола Илиев Рупов – 57,66 кв.м идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.3511.586 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и единадесет.петстотин осемдесет и шест) на пазарна цена 11 665,78 
(единадесет хиляди шестстотин шестдесет и пет лева и седемдесет и осем 
стотинки), без включен ДДС. 

- Илия Николов Рупов – 57,67 кв.м идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.3511.586 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и единадесет.петстотин осемдесет и шест) на пазарна цена 11 667,80 
(единадесет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и осемдесет стотинки), 
без включен ДДС. 

- Катерина Николова Рупова – 57,67 кв.м идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 10135.3511.586 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и единадесет.петстотин осемдесет и шест) на пазарна цена 
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11 667,80 (единадесет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и осемдесет 
стотинки), без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

16. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ121553ВН-023ВН/14.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ121553ВН-021ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост 
върху недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, ж.к. „Изгрев – 1“. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с реализиране на разпоредителна сделка 
на основание чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската собственост, по реда на 
чл. 27, т. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, а именно – прекратяване на съсобственост чрез замяна 
на 152,20 (сто петдесет и две цяло и двадесет стотни) кв.м идеални части – 
частна общинска собственост от поземлен имот с идентификатор 
10135.2552.5300 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и две.пет хиляди и триста) със 152 (сто петдесет и два) кв.м идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.2552.5301 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и две.пет хиляди триста и едно) 
с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, собственост на Пламен 
Боянов Йорданов и Милена Димитрова Йорданова (в СИО), по предложение 
на Кмета на Община Варна с рег. № АУ121553ВН-021ВН/03.07.2020 г. и във 
връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска 
собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ121553ВН-
023ВН/14.10.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарните оценки, 
изготвени от лицензирани оценители на недвижими имоти, с които са 
определени пазарните стойности на заменяемите имоти, както следва: 

- на 152,20 кв.м. идеални части – общинска собственост от поземлен 
имот с идентификатор 10135.2552.5300 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
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хиляди петстотин петдесет и две.пет хиляди и триста) целия с площ от 761 
кв.м, находящ се в гр. Варна, ж.к.“Изгрев-1“, в размер на 10 010 (десет хиляди 
и десет) лева, без включен ДДС, 

- на 152 кв.м. идеални части – собственост на Пламен Боянов Йорданов 
и Милена Димитрова Йорданова (в СИО) от поземлен имот с идентификатор 
10135.2552.5301 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и две.пет хиляди триста и едно) с начин на трайно ползване „за 
второстепенна улица“) целия с площ от 190 кв.м, находящ се в гр. Варна, 
ж.к.“Изгрев-1“, в размер на 9 995 (девет хиляди и деветдесет и пет) лева, без 
включен ДДС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската 
собственост, по реда на чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, по предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ121553ВН-021ВН/03.07.2020 г. и във връзка с 
писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ121553ВН-023ВН/14.10.2021 г., 
Общински съвет – Варна взема решение за прекратяване на съсобствеността 
между община Варна, от една страна и Пламен Боянов Йорданов и Милена 
Димитрова Йорданова (в СИО) върху ПИ №10135.2552.5300 и ПИ 
10135.2552.5301, находящи се в гр. Варна, ж.к.“Изгрев-1“ по одобрените по - 
горе пазарни оценки, при следните условия: 

1. Пламен Боянов Йорданов и Милена Димитрова Йорданова (в СИО) 
стават еднолични собственици при равни квоти на ПИ 10135.2552.5300 целия 
с площ 761 кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к.“Изгрев-1“. 

2. Община Варна става едноличен собственик на ПИ 10135.2552.5301 
целия с площ 190 кв.м. (с НТП „за второстепенна улица“), находящ се в гр. 
Варна, ж.к.“Изгрев-1“. 

3. Разликата между пазарните стойности на заменяемите имоти в размер 
на 15 (петнадесет) лева, следва да бъде заплатена в полза на община Варна от 
Пламен Боянов Йорданов и Милена Димитрова Йорданова (в СИО). 

За 152,20 кв.м. идеални части от ПИ №10135.2552.5300 има съставен 
Акт за частна общинска собственост № 10271/22.10.2019 г., вписан в Служба 
по вписвания – Варна по надлежния ред.  

За 38 кв.м. идеални части от ПИ 10135.2552.5301 има съставен Акт за 
частна общинска собственост № 10272/22.10.2019 г., вписан в Служба по 
вписвания – Варна по надлежния ред 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 
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Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 
предложението се приема. 

 
СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 
17. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 

„ОСИСД“ с рег. № АУ091076ВН-014ВН/14.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна  с рег. № АУ091076ВН-012ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост 
върху имоти, находящи се в гр. Варна, ж.к. „Бриз“. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ091076ВН-
012ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
АУ091076ВН-014ВН/14.10.2021 г., Общински съвет - Варна одобрява 
пазарните оценки, изготвени във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез 
замяна на 2 (два) кв.м идеални части от поземлен имот с проектен 
идентификатор 10135.2526.2678 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин двадесет и шест.две хиляди шестстотин седемдесет и осем), целия с 
площ от 791 (седемстотин деветдесет и един) кв. м. – общинска собственост, 
на стойност 560 (петстотин и шестдесет) лева, без включен ДДС, при цена на 1 
(един) кв.м в размер на 280 (двеста и осемдесет) лева, срещу поземлен имот с 
проектен идентификатор 10135.2526.2677 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин двадесет и шест.две хиляди шестстотин седемдесет и 
седем), с площ от 5 (пет) кв.м – частна собственост, на стойност 1 390 (хиляда 
триста и деветдесет) лева, без включен ДДС, при цена на 1 (един) кв.м в 
размер на 278 (двеста седемдесет и осем) лева, без включен ДДС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската 
собственост, чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № АУ091076ВН-012ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от 
Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика 
и стопански дейности“ с рег. № АУ091076ВН-014ВН/14.10.2021 г., Общински 
съвет – Варна взема решение за прекратяване на съсобствеността между 
Община Варна и Веселина Любомирова Йорданова чрез прехвърляне на 
собствеността върху 2 (два) кв.м идеални части от поземлен имот с проектен 
идентификатор 10135.2526.2678 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин двадесет и шест.две хиляди шестстотин седемдесет и осем), целия с 
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площ от 791 (седемстотин деветдесет и един) кв. м, идентичен с УПИ XI-320, 
кв. 5 по плана на жк „Бриз“ гр. Варна, по АОС №10072/22.02.2019 г., на 
съсобственика Веселина Любомирова Йорданова, срещу което в замяна 
Веселина Любомирова Йорданова да прехвърли собствения си поземлен имот 
с проектен идентификатор 10135.2526.2677 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин двадесет и шест.две хиляди шестстотин седемдесет 
и седем), с площ от 5 (пет) кв.м, попадащ в уличната регулация на жк „Бриз“, 
на Община Варна.  

Община Варна не дължи разликата в пазарните оценки на заменяемите 
имоти.  

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 предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

18. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ023665ВН-015ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ023665ВН-013ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. 
„Акация“ № 6А-Б. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ023665ВН-013ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № АУ023665ВН-015ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – общинска 
собственост, находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Акация“ № 6А-Б, 
представляващ 271 (двеста седемдесет и един) кв.м. идеални части от УПИ № 
VІ-483, 484, кв. 31, целия с площ от 533 (петстотин тридесет и три) кв.м., при 
граници на имота: УПИ № VІІ-481, 482, УПИ № V-485, 486, улица, в размер на 
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10 030 (десет хиляди и тридесет) лева, без включен ДДС, и взема решение за 
продажба на имота на собственика на законно построена върху него сграда -  
Светослав Симеонов Христов, по одобрената по – горе пазарна оценка. 

За УПИ № VІ-483, 484 кв. 31, находящ се в Община Варна, с. Каменар, 
ул. „Акация“ № 6А-Б, с площ от 533 (петстотин тридесет и три) кв.м. е 
съставен Акт за частна общинска собственост № 6747/06.02.2012 г., вписан в 
Служба по вписвания – Варна по надлежния ред. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

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

предложението се приема. 
 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

19. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ031042ВН-017ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ031042ВН-015ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Невен“ №6А-Б, УПИ-№ VI-445. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ031042ВН-015ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № АУ031042ВН-017ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот - общинска 
собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Невен“ № 6 А-Б, 
представляващ 243 (двеста четиридесет и три) кв.м идеални части от УПИ № 
VI-445, 444, кв. 29, целия с площ от 494 (четиристотин деветдесет и четири) 
кв.м, при граници на имота: улица, УПИ № VII-442,443, УПИ № II-440,441, 
УПИ № III-446,447, УПИ № IV-448 в размер на 9 000 (девет хиляди) лева, без 
включен ДДС и взема решение за продажба на имота на собственика на 
законно построена върху него сграда - Анка Ангелова Бакърджиева, по 
одобрената по – горе пазарна оценка. 
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За УПИ №VI-445, 444 кв. 29, находящ се в община Варна, с. Каменар, 
ул. „Невен“ № 6 А-Б, с площ от 494 кв.м е съставен Акт за частна общинска 
собственост №7002/20.06.2012 г., вписан в Служба по вписвания - Варна по 
надлежния ред. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

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

предложението се приема. 
 

ДВАДЕСЕТА ТОЧКА 
 

20.  Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ087705ВН-019ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ087705ВН-017ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, предл. 2 от Закона за общинската 
собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ087705ВН-017ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № АУ087705ВН-019ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2021 
година“, във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 
35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, а именно: продажба на 
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 356 (триста 
петдесет и шест) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.4505.460 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и 
пет.четиристотин и шестдесет), целия с площ от 457 (четиристотин петдесет и 
седем) кв.м по КККР на гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, одобрени 
със заповед № РД-18-30/19.06.2007 г. на ИД на АК, изменени със Заповед № 
КД-14-03-1947/26.07.2013 г. на Началника на СГКК - Варна, с 
административен адрес гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, при граници 
на имота: ПИ 10135.4505.462, ПИ 10135.4505.529, ПИ 10135.4505.80, 
Общински съвет - Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим 
оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания 
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имот в размер на 37 900 (тридесет и седем хиляди и деветстотин) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м в размер на 106,46 (сто и шест 
лева и четиридесет и шест стотинки), без включен ДДС и взема решение за 
продажба на имота на собственика на законно построена върху него сграда - 
Димитър Иванов Иванов, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

За гореописания имот има съставен Акт за общинска собственост № 
9952/29.08.2018 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Варна. 

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 предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 6, 

предложението се приема. 
 

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА 
 

21. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ102071ВН-023ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ102071ВН-021ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Борис Киряков“ № 
29, ПИ 10135.5504.492. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ102071ВН-021ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № АУ102071ВН-023ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2021 година“,  Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Борис Киряков“ № 29, 
представляващ 291 (двеста деветдесет и един) кв.м идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 10135.5504.492 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и четири.четиристотин деветдесет и две), целия с площ от 
582 (петстотин осемдесет и два) кв.м, при граници на имота: ПИ 
10135.5504.491, ПИ 10135.5504.486, ПИ 10135.5504.493, ПИ 10135.5504.494, 
ПИ 10135.5504.496 в размер на 23 790 (двадесет и три хиляди седемстотин и 
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деветдесет) лева, без включен ДДС на собственика на законно построена 
сграда - Милен Николов Малчев. 

За ПИ 10135.5504.492 /идентичен с УПИ №VI, кв. 148 по плана на 28 
м.р./, находящ се в гр. Варна, ул. „Борис Киряков“ № 29 с площ от 582 кв.м е 
съставен Акт за частна общинска собственост № 10115/09.05.2019 г., вписан в 
Служба по вписвания – Варна по надлежния ред.   

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА 
 

22. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ074959ВН-026ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ074959ВН-024ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Св. Св. Кирил и 
Методий“ № 159. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ074959ВН-024ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № АУ074959ВН-026ВН/13.10.2021 г., в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2021 г.“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 
изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 159, представляващ 
97 (деветдесет и седем) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.5505.265 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
пет.двеста шестдесет и пет) целия с площ от 388 (триста осемдесет и осем) 
кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.5505.266, ПИ 10135.5505.271, ПИ 
10135.5505.248, ПИ 10135.5505.264, ПИ 10135.5505.283 в размер на 8 220 
(осем хиляди двеста и двадесет) лева, без включен ДДС на собственика на 
законно построена сграда - Стоян Иванов Анков. 
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За ПИ 10135.5505.265, находящ се в гр. Варна, ул. „Св. Св. Кирил и 
Методий“ № 159 с площ от 388 кв.м е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5701/26.05.2009 г., вписан в Служба по вписвания – Варна по 
надлежния ред.   

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се - 7, 

предложението не се приема. 
 

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА 
 

23. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ064989ВН-027ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ064989ВН-025ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Самарско знаме“ 
№ 28. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 35, ал.3 от Закона за 
общинската собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ064989ВН-025ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № АУ064989ВН-027ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост 
за 2021 г.“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във 
връзка с продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в 
община Варна, гр. Варна, ул. „Самарско знаме“ № 28, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.3517.339 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.триста тридесет и девет), целия с 
площ от 134 (сто тридесет и четири) кв.м, при граници на имота: ПИ 
10135.3517.337, ПИ 10135.3517.338, ПИ 10135.3517.323, ПИ 10135.3517.349 в 
размер на 36 480 (тридесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет) лева, без 
включен ДДС на собствениците на законно построена сграда - Хюсеин Насуф 
Салим и Цветанка Владимирова Стефанова, при равни квоти, при одобрената 
по – горе пазарна оценка. 



38 
 

За ПИ 10135.3517.339, находящ е в гр. Варна, ул. „Самарско знаме“ № 
28, целия с от площ 134 кв.м. по КККР на гр. Варна е съставен Акт за частна 
общинска собственост № 5557/11.02.2009 г., вписан в Служба по вписвания – 
Варна по надлежния ред. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 

24. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ110104ВН-026ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ110104ВН-024ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 35, ал. З от Закона за 
общинската собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ110104ВН-024ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № АУ110104ВН-026ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост за 2021 г.“, Общински съвет - Варна одобрява пазарна оценка, 
изготвена във връзка с продажба на недвижим имот - общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3511.24 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.двадесет и четири), с площ от 459 (четиристотин петдесет и девет) 
кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.3511.26, в размер на 56 700 (петдесет и 
шест хиляди и седемстотин) лева, без включен ДДС на собственика на законно 
построена сграда - „МИЛДОР“ ЕООД, ЕИК: 831311904 със седалище и адрес 
на управление област София, община Столична, гр. София 1407, район 
„Лозенец", бул. „Джеймс Баучер“ № 116, ет. 2, ап. 6. 

За поземлен имот с идентификатор 10135.3511.24 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двадесет и четири), с площ 
от 459 (четиристотин петдесет и девет) кв.м по КК и КР, е съставен Акт за 
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частна общинска собственост № 7075/24.08.2012 г., вписан в Служба по 
вписвания - Варна по надлежния ред. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА 
 

25.  Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ110457ВН-023ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ110457ВН-017ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в община  Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ № 26, на собственика на 
законно построена върху него сграда. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ110457ВН-
017ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
АУ110457ВН-023ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година“, 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим 
оценител на имоти, във връзка с реализиране на продажба на основание чл. 35, 
ал. 3, от Закона за общинската собственост, за недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, област Варна, село 
Каменар, ул. „Липа“ № 26, при граници на имота: улица, УПИ № ХII-272, 
УПИ № V-274, УПИ № 271, в размер на 8 290 (осем хиляди двеста и 
деветдесет) лева, без включен ДДС за 224 (двеста двадесет и четири) кв. м 
идеални части от УПИ № Х1-273, квартал 18 (част от бивш УПИ № VI-
272,273, кв. 18, идентичен с ПИ 35701.503.272, одобрен със Заповед № РД-18-
69/30.01.2020 г. на ИД на АГКК) и взема решение  за продажба на имота на 
собственика на законно построена върху него сграда - Петко Ивайлов 
Шидеров, по одобрената по – горе пазарна оценка. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7011/20.06.2012 г. 
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Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА 
 

26. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ082602ВН-019ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ082602ВН-017ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Сълзица“ № 10, на 
собственика на законно построена върху него сграда. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 
чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 32 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ082602ВН-
017ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
АУ082602ВН-019ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година“, 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим 
оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на поземлен имот с 
идентификатор 10135.3515.92 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и петнадесет.деветдесет и две), с площ от 235 (двеста тридесет и 
пет) кв.м, с административен адрес: град Варна, ул. „Сълзица“ № 10 при 
граници на имота: ПИ 10135.3515.96, ПИ 10135.3515.91, ПИ 10135.3515.82, 
ПИ 10135.3515.81, ПИ 10135.3515.94, ПИ 10135.3515.1792 в размер на 50 000 
(петдесет хиляди) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) 
кв.м – 212,77 (двеста и дванадесет лева и седемдесет и седем стотинки) лева, 
без включен ДДС и взема решение за продажба на имота на собственика на 
законно построената върху него сграда – Галин Иванов Желязков, по 
одобрената по-горе пазарна оценка. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска собственост 
№ 10010/29.10.2018 г. 
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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 предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 6; против - 0; въздържали се - 5, 

предложението се приема. 
 

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА 
 

27. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ019962ВН-031ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ019962ВН-029ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Професор Иван 
Шишманов“ № 7, на собственика на законно построена върху него сграда. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.35, ал.3 от Закона за 
общинската собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ019962ВН-029ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № АУ019962ВН-031ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена от независим оценител на недвижими имоти, с която е 
определена пазарна стойност на поземлен имот с идентификатор 
10135.5506.291 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
шест.двеста деветдесет и едно), с площ от 260 (двеста и шестдесет) кв.м, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Професор Иван Шишманов“ № 7, при граници на 
имота: ПИ 10135.5506.290, ПИ 10135.5506.298, ПИ 10135.5506.297, ПИ 
10135.5506.292, ПИ 10135.5506.288,  в размер на  20 170 (двадесет хиляди сто 
и седемдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м – 77,58 
(седемдесет и седем лева петдесет и осем стотинки) и взема решение за 
продажба на имота на собственика на законно построена сграда - Красимир 
Василев Маринов, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска собственост 
№ 9975/10.09.2018 г. 
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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 предложението за 
решение. 

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

предложението се приема. 
 

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА 
 

28. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. №  АУ054616ВН-037ВН/13.10.2021 г. и предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. №  АУ054616ВН-035ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.  Варна, ул. „Гургулят“ № 8, на собственика на законно 
построена върху него сграда. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 
чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 32 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ054616ВН-
035ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
АУ054616ВН-037ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година“, 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим 
оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на недвижим имот - 
частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.4504.113 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и 
четири.сто и тринадесет), с площ от 162 (сто шестдесет и два) кв.м, с 
административен адрес гр. Варна, ул. „Гургулят“ № 8, при граници на имота: 
ПИ 10135.4504.112, ПИ 10135.4504.105, ПИ  10135.4504.104, ПИ 
10135.4504.114, ПИ  10135.4504.199, в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м - 61,73 (шестдесет и 
един лева и седемдесет и три стотинки) лева и взема решение за продажба на 
имота на собственика на законно построена сграда - Бистра Михайлова 
Монова, по одобрената по – горе пазарна оценка. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 9997/04.10.2018 г. 
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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 предложението за 
решение. 

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

предложението не се приема. 
 

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА 
 

29.  Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. №  АУ083028ВН-022ВН/13.10.2021 г. и предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. №  АУ083028ВН-020ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.  Варна, , ул. „Лира“ № 24, на собственика на законно 
построена върху него сграда. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 
чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 32 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ083028ВН-
020ВН/03.07.2020 г. и във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
АУ083028ВН-022ВН/13.10.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена от независим оценител на имоти, с която е определена 
пазарна стойност на поземлен имот с идентификатор 10135.3515.74 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.седемдесет и 
четири), с площ от 177 (сто седемдесет и седем) кв.м, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Лира“ № 24 при граници: ПИ 10135.3515.79, ПИ 10135.3515.73, ПИ 
10135.3515.67, ПИ 10135.3515.66, ПИ 10135.3515.75, в размер на 40 300 
(четиридесет хиляди и триста) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност 
на 1 кв.м - 227,68 (двеста двадесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки) 
и взема решение за продажба на имота на собствениците на законно 
построената сграда - Керанка Костова Костова, Красимира Руменова Петкова-
Момчилова и Михалчо Костов Костов, при равни квоти, по одобрената по – 
горе пазарна оценка. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 10068/22.02.2019 г. 
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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 предложението за 
решение. 

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

предложението не се приема. 
 

ТРИДЕСЕТА ТОЧКА 
 

30. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ024649ВН-013ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ024649ВН-011ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ул. 
„Лира“ № 7, на собственика на законно построена върху него сграда. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.35, ал.3 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. 
№ АУ024649ВН-011ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски 
– директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № АУ024649ВН-013ВН/13.10.2021 г., и в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, находящ се в община Варна, град Варна, 
район „Младост“, ул. „Лира“ № 7, при граници на имота: ПИ 10135.3515.161, 
ПИ 10135.3515.190, ПИ 10135.3515.189, ПИ 10135.3515.188 и ПИ 
10135.3515.186, в размер на 32 625 (тридесет и две хиляди шестстотин 
двадесет и пет) лева, без включен ДДС, за 174 (сто седемдесет и четири) кв.м 
идеални части от поземлен имот 10135.3515.187 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и петнадесет.сто осемдесет и седем) и взема 
решение за продажба на имота на собствениците на законно построена върху 
него сграда - Симеон Ганчев Тодоров и Дора Недялкова Тодорова, по 
одобрената по – горе пазарна оценка, както следва: 

- За Симеон Ганчев Тодоров – 130,50 кв. м. идеални части от ПИ 
10135.3515.187, целият с площ 174 кв. м. на пазарна цена 24 468,75 (двадесет и 
четири хиляди четиристотин шестдесет и осем лева и седемдесет и пет 
стотинки) лева без включен ДДС; 
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- За Дора Недялкова Тодорова – 43,50 кв.м идеални части от ПИ 
10135.3515.187, целият с площ от 174 кв. м. на пазарна цена 8 156,25 (осем 
хиляди сто петдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки), без включен ДДС. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5468/30.12.2008 г. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 5; против - 0; въздържали се - 7, 

предложението не се приема. 
 

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА 
 

31.  Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ014360ВН-035ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. №  АУ014360ВН-031ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.  Варна, ул. „Сълзица“ № 5, на собственика на законно 
построена върху него сграда. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.35  от Закона за 
общинската собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ014360ВН-031ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № АУ014360ВН-035ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена от независим оценител, с която е определена пазарната 
стойност на поземлен имот с идентификатор 10135.3515.102 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.сто и две), с площ от 176 
(сто седемдесет и шест) кв.м в размер на 33 000 (тридесет и три хиляди) лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м – 187,50 (сто 
осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева. Изчислената пазарна 
стойност на 128 (сто двадесет и осем) кв.м идеална част от имота е в размер на 
24 000 (двадесет и четири хиляди) лева, без включен ДДС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и 
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чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, във връзка с реализиране на разпоредителна сделка, а 
именно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ 128 (сто двадесет и осем) кв.м идеални части от поземлен имот 
с идентификатор 10135.3515.102 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и петнадесет.сто и две), целия с от площ 176 сто седемдесет и шест) 
кв.м, с административен адрес гр. Варна, ул. „Сълзица“ № 5, при граници на 
имота: ПИ 10135.3515.109, ПИ 10135.3515.108, ПИ 10135.3515.103, ПИ 
10135.3515.96, ПИ 10135.3515.101 на собствениците на законно построена в 
имота сграда, съобразено притежаваните от тях квоти, както следва: 

- За Стефан Киров Атанасов 4 (четири) кв.м идеални части от ПИ 
10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 (седемстотин и 
петдесет) лева без ДДС; 

- За Недялко Илиев Колев 44 (четиридесет и четири) кв.м идеални части 
от ПИ 10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 8 250 (осем 
хиляди двеста и петдесет) лева без ДДС; 

- За Тодор Илиев Колев 44 (четиридесет и четири) кв.м идеални части от 
ПИ 10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 8 250 (осем 
хиляди двеста и петдесет) лева без ДДС; 

- За Никола Панайотов Янков 4 (четири) кв.м идеални части от ПИ 
10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 (седемстотин и 
петдесет) лева без ДДС; 

- За Пламен Панайотов Янков 4 (четири) кв.м идеални части от ПИ 
10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 (седемстотин и 
петдесет) лева без ДДС; 

- За Тодор Великов Калпакчиев 4 (четири) кв.м идеални части от ПИ 
10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 (седемстотин и 
петдесет)  лева без ДДС; 

- За Антоанета Великова Георгиева 4 (четири) кв.м идеални части от ПИ 
10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 (седемстотин и 
петдесет)  лева без ДДС; 

- За Светлана Русева Николова 4 (четири) кв.м идеални части от ПИ 
10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 (седемстотин и 
петдесет)  лева без ДДС; 

- За Даниела Русева Загорчева 4 (четири) кв.м идеални части от ПИ 
10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 (седемстотин и 
петдесет)  лева без ДДС; 

- За Анелия Янкова Георгиева 8 (осем) кв.м идеални части от ПИ 
10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 1 500 (хиляда и 
петстотин) лева без ДДС; 

- За Йорданка Събева Атанасова 1 (един) кв.м идеални части от ПИ 
10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 187,50 (сто 
осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС; 
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- За Кремена Иванова Атанасова 1 (един) кв.м идеални части от ПИ 
10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 187,50 (сто 
осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС; 

- За Кирил Иванов Атанасов 1 (един) кв.м идеални части от ПИ 
10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 187,50 (сто 
осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС; 

- За Валерия Иванова Атанасова 1 (един) кв.м идеални части от ПИ 
10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 187,50 (сто 
осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС; 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска собственост 
№ 9910/05.07.2018 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 предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 
 

ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА 
 

32. Разглеждане на писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция 
„ОСИСД“ с рег. № АУ100678ВН-023ВН/13.10.2021 г. и предложение на Кмета 
на Община Варна с рег. № АУ100678ВН-021ВН/03.07.2020 г., относно 
одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Светослав 
Минков“ № 12, на собственика на законно построена върху него сграда. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.35, ал.3 от Закона за 
общинската собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
АУ100678ВН-021ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – 
директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 
дейности“ с рег. № АУ100678ВН-023ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена от независим оценител на недвижими имоти, с която е 
определена пазарна стойност на поземлен имот 10135.4504.180 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.сто и осемдесет), с площ 
от 447 (четиристотин четиридесет и седем) кв.м, с административен адрес гр. 
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Варна, ул. „Светослав Минков“ № 12, при граници на имота: ПИ 
10135.4504.740, ПИ 10135.4504.257, ПИ 10135.4504.191, ПИ 10135.4504.181, 
ПИ 10135.4504.179, в размер на 37 500 (тридесет и седем хиляди и петстотин 
лева), без включен ДДС при цена за 1 кв.м – 83,89 (осемдесет и три лева и 
осемдесет и девет стотинки) и взема решение за продажба на имота на 
собственика на законно построена в сграда - Агюл Али Ахмед, по одобрената 
по – горе пазарна оценка. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска собственост 
№ 10091/09.05.2019 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 предложението за 
решение. 

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

предложението не се приема. 
 
 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  
 
 
 
 

Край на заседанието: 11.55 ч. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                    ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО“:                                                         
 
_______/П/__________                                               ________/П/_________ 

 
/Юлияна БОЕВА/                                                         /Нели ЕВЛОГИЕВА/ 


