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ПРОТОКОЛ 

 

№ 7 

 

Днес 24.09.2020 г. от 10.00 ч. се проведе заседание на ПК 

„Собственост и стопанство“. 

 

На заседанието присъстваха: 

Юлияна Боева – председател на комисията 

Ахмед Ахмед, 

Бранимир Балачев 

Иван Иванов 

Красен Иванов 

Марица Гърдева  

Мария Ангелова – Дойчева 

Мартин Андонов 

Милена Димова  

Николай Костадинов 

Рюян Ризов 

Светлан Златев 

Станислав Иванов 

Стефан Станев. 

Христо Атанасов 

 

Отсъстваха: Велин Стоянов, Людмила Колева-Маринова,  

 

Присъстваха още: Тодор Балабанов - Председател на Общински 

съвет – Варна, д-р Янко Станев – общински съветник, адв. Росица 

Николова – адвокат довереник към Общински съвет – Варна, Петко 

Бойновски – Директор Дирекция „Общинска собственост, икономика и 

стопански дейности“ при Община Варна, г-н Недко Николаев Радев – 

Изпълнителен директор на „Пазари“ ЕАД, инж. Злати Петров Златев – 

Изпълнителен директор на „Градски транспорт”, д-р Божанка Георгиева – 

Изпълнителен директор на „Ученическо и столово хранене” ЕАД, г-н 

Атанас Янков – финансов мениджър на „Обреди” ЕООД, г-н Минко 

Христов – Изп. Директор на „Дворец на културата и спорта” ЕАД, г-н 

Венцислав Младенов – Изп. Директор на „Стадион Спартак” ЕАД, г-жа 

Иванка Савова – главен счетоводител на „Специализирана болница по 

очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД, адв. Емил Димитров – 

ликвидатор на „Жилфонд“ адв. Росица Николова – адвокат довереник към 

Общински съвет – Варна.  
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Юлияна БОЕВА 

Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум и откривам днешното 

заседание на ПК „Собственост и стопанство“.  

Към проекто-дневния ред са постъпили следните допълнителни 

предложения за разглеждане: 

- годишен финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 

2019  г., освобождаване от отговорност на управители, членове на съвети 

на директори и контрольори за 2019 г., и избиране на одитори за 2020 г. на 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –ВАРНА” ЕООД, която отложихме от 

вчерашното заседание поради липса на кворум. 

- предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20017282ВН/11.09.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

и вземане на решение за провеждане на публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Студентска“.  

- предложение от Фондация „Социалната чайна“ с рег. № 

РД20015320ВН/13.08.2020 г., относно искане за предоставяне за ползване 

на сграда, находяща се на ул. „Преслав“ №53. 

- предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20016627ВН/01.09.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

и вземане на решение за разкриване на пенсионерски клуб в помещение, 

разположено в сграда с идентификатор 30947.501.321.1, с. Звездица, ул. 

„Феникс“ № 52. 

Предлагам същите да бъдат включени към дневния ред. 

Предлагам тези точки да бъдат гласувани в едно с дневния ред. 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за гласуване ан 

блок на дневния ред и допълнителните точки, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ предложи 

заседанието да протече при следният 
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ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи 

и разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори за 2019 г. и избиране на одитори за 

2020 г. на: 

1.1. „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД. 

1.2. „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕАД. 

1.3.„ОБРЕДИ” ЕООД – ВАРНА. 

1.4. „ПАЗАРИ” ЕАД. 

1.5. „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД. 

1.6. „СТАДИОН СПАРТАК“ ЕАД.  

1.7. „ЖИЛФОНД“ ЕООД. 

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

РД20011714ВН-001ВН/14.08.2020 г., относно допълване на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2020 г.“, одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 

провеждане на публичен търг за продажба на движими вещи – леки 

автомобили. 

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

РД20015427ВН/14.08.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

прекратяване действието на договор рег. № Д13000732ВН/26.06.2020 г. и 

Анекс № 1 към същия, сключен между Община Варна и ОДГ № 24 

„Иглика“ и предоставяне безвъзмездно за управление на Детска градина № 

23 „Иглика“, имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Албатрос“ №5. 

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

РД20013645ВН-001ВН/14.08.2020 г., относно допълване на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2020 г.“ и предоставяне безвъзмездно за управление на Висш съдебен 

съвет, имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Кракра“ №2. 

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

РД20009841ВН-001ВН/14.08.2020 г., относно допълване на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2020 г.“ и учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, 

находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ № 52 в полза на Народно читалище 

„Димо Цанков 1927“. 

6. Разглеждане на писма от инж. Злати Златев – Изпълнителен 

директор на „Градски транспорт“ ЕАД – Варна с рег. № 

ОС20000482ВН/29.07.2020 г. и от инж. Жельо Алексиев  - Председател на 

СД на „Градски транспорт“ ЕАД – Варна с рег. № ОС20000482ВН-

002ВН/25.08.2020 г., относно даване разрешение на „Градски транспорт“ 
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ЕАД да предостави на ОП ТАСРУД за временно ползване помещение, 

находящо се в гр. Варна, район „Младост“, ул. „Тролейна“ 48. 

7. Разглеждане на писма от д-р Божанка Георгиева  – Изпълнителен 

директор на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД Варна с рег. 

№ОС20000248ВН/21.04.2020 г. и рег. № ОС20000248ВН-001ВН/27.07.2020 

г., относно избор на застраховател на имуществото на дружеството.  

8. Разглеждане на писмо от Елица Ботева  –Управител на „Обреди“ 

ЕООД с рег. №ОС20000462ВН/23.07.2020 г., относно избор на 

застраховател на имуществото на дружеството.  

9. Разглеждане на писма от Минко Христов  – Изпълнителен 

директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД Варна с рег. 

№ОС20000318ВН/19.05.2020 г. и рег. № ОС20000528ВН/17.08.2020 г., 

относно избор на застраховател на имуществото на дружеството.  

10. Разни. 

10.1. Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2019  г., освобождаване от отговорност на 

управители, членове на съвети на директори и контрольори за 2019 г., и 

избиране на одитори за 2020 г. на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –ВАРНА” ЕООД. 

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

№ РД20017282ВН/11.09.2020 г., относно допълване на „Годишна програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 

г.“ и вземане на решение за провеждане на публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Студентска“.  

10.3. Разглеждане на предложение от Фондация „Социалната чайна“ 

с рег. № РД20015320ВН/13.08.2020 г., относно искане за предоставяне за 

ползване на сграда, находяща се на ул. „Преслав“ №53. 

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

№ РД20016627ВН/01.09.2020 г., относно допълване на „Годишна програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 

г.“ и вземане на решение за разкриване на пенсионерски клуб в 

помещение, разположено в сграда с идентификатор 30947.501.321.1, с. 

Звездица, ул. „Феникс“ № 52. 

  

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

предложението се приема. 

 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 



5 
 

разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2020 г. 

на: 

1.1. „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД. 

1. Писмо от Минко Христов – Изп. Директор на „Дворец на 

културата и спорта” ЕАД с рег. № ОС20000160ВН-001ВН/13.04.2020 г. 

относно заверен ГФО за 2019 г., годишен доклад за дейността за 2019 г., 

доклад на независим одитор към ГФО за 2019 г.  и предложение за одитор 

за 2020 г. 

Колеги, давам думата на г-н Минко Христов – Изп. Директор на 

„Дворец на културата и спорта” ЕАД. 

Г-н Минко Христов представи на присъстващите доклада на 

дружеството /приложен към протокола/. 

 

Юлияна БОЕВА 

Благодаря. Заповядайте, г-н Балабанов.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги, аз няма да засягам 

темата с отчета за 2019 г., тъй като съм се запознал с него и са ми ясни 

параметрите  в общи линии. Г-н Христов, два въпроса за настоящето и 

бъдещето имам към Вас. Спомнехте по отношение на недостига на 

средства в момента, да кажете конкретно месечно запазва ли се този 

размер от петдесет хиляди, който споменахме, защото цитирахте дата юни 

и преди това м. април. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е 

свързан с искането за ремонт на зали „Младост“. Имате ли количествени 

стойностни сметки, евентуално предварителни данни какъв би бил размера 

на инвестицията, който очаквате ние да осигурим?   

 

Минко ХРИСТОВ 

Благодаря за въпросите, г-н Балабанов. По първи въпрос – не 

случайно споделих, че ние входирахме две писма. Когато затвориха 

комплекса изцяло заради пандемията, нещата изглеждаха плачевни.  За 

това м. юни входирах второ писмо, след като направихме всички анализи, 

включително и кандидатстване по тази мярка 60/40, с което редуцирахме 

исканата сума от четиристотин и шестдесет хиляди лева по памет,  на 

двеста и петдесет, защото трябва да бъдем максимално близки до това.  

Още нещо – ако тази сума Общински съвет и Община Варна намерят 

начин да редуцират с актуализация в бюджета, ако остане някакъв остатък, 

аз предлагам тези суми така или иначе обратно да се върнат  в бюджета на 

Община Варна, защото имаме задължения за местни данъци и такси. И аз 

не виждам пречка, тази сума, която си остане като излишък, дай боже 

нещата да вървят по отношение на проявите – да си влезе отново в хазната.  
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По втория въпрос – не мога да кажа в момента, но може 

експедитивно, тъй като не в моята компетентност, да преценя размера на 

средствата. За сега единственото, което сме направили като количествено 

стойностна сметка, това е ремонта на съблекалните и всички санитарни 

помещения в комплекса,  включително и в търговски център, защото Вие 

казахте те наистина са окаяно състояние. Там сумата е около деветстотин 

хиляди лева за цялата редукция на съблекални и тоалетни, но вън не мога 

да кажа. Ако възложите тази задача, тоест аз мога да я възложа на 

специалисти да направят максимално бързо и да сме близки до една 

количествена сметка, която можем да направим. Имаме някакви 

предварителни проучвания, но няма как да кажа във въздуха една цифра. 

Този елемент с ремонт на зала „Конгресна“ знаете как се случи вътрешния 

ремонт. Една заявена сума в размер на пет милиона, без да се претеглят 

изискванията за съответните дружества. Пожарната стопира изцяло 

проекта, поради несъответствия със строителните норми, при което се 

наложи разрушаване на цялата зала на вътрешността и нов ремонт, при 

което се наложи да поискаме от Министерски съвет допълнително 

финансиране в размер на осем милиона. Затова сега съм предпазлив и ако 

ме питате по отношение на подземния паркинг – след обстойни 

проучвания цифрата ще бъде около пет милион евра и съм сигурен, че 

няма да избягаме от тази цифра. Ако се търсят някакви средства от 

грантови схеми, мога да Ви гарантирам, че ще имаме най-съвременния 

паркинг в България, който ще се обслужва автоматизирано без присъствие 

на какъвто и да е служител, освен едно техническо лице, което ще 

наблюдава процесите. Самостоятелно заплащане, вход, изход, контрол с 

номера, с всичко което позволява съвременната техника. Там мога да кажа 

точна цифра, от която разбира се могат да се търсят и икономии да не 

изпадаме в някакви такива искания за допълнителни средства и съмнения 

върху това, дали сумата е действителна. Но по Ваше искане можем в 

рамките на месец да бъдем готови с точна сметка. 

 

Юлияна БОЕВА 

Аз мисля, че няма специално нужда да отправяме към Вас искане. 

Вие би трябвало да си подготвите такова.  

 

Минко ХРИСТОВ 

Добре. След месец ще го входирам.  

 

Юлияна БОЕВА 

Търсите ли възможности за финансиране по европроекти на тези 

неща или поне на част от тях? 
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Минко ХРИСТОВ 

Разбира се, както Ви споделих търсим възможности. Разговаряли сме 

с фонд „Джесика“. Нееднократно са идвали от фонда на фондовете също. 

Алис Мъгърдичян също е присъствала няколко пъти на срещи при мен. 

Точно  този проект с огромно удоволствие биха финансирали, защото 

виждат, че тези средства имат възвращаемост и то доста бърза.   

 

Юлияна БОЕВА 

Вероятно има и самоучастие, но все пак всичко би било от полза. 

 

Минко ХРИСТОВ 

По мой разчети в рамките на пет - шест години паркингът би се 

изплатил.  

 

Юлияна БОЕВА 

Благодаря. Други мнения и съображения? Христо Атанасов искаше 

думата. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Г- жо Боева, г-н Христов, с Вас сме го водили този разговор по 

отношение на паркинга и по отношение на енергийната ефективност. 

Имената, които спомнехте, сме разговаряли по отношение на това, че 

външните пръстени също трябва да бъдат укрепени. Дограмата, 

осветлението, климатизацията, всичко това нещо е свързано с енергийна 

ефективност, за което са провеждани доста разговори. Въпросът е от тук 

нататък, както за ДКЦ-тата, така и за „Двореца на културата и спорта“, 

нещата трябва да бъдат канализирани и естествено да има някакво 

разбиране от страна на Фонда, защото той търси някаква стабилност и 

гаранция от страна на Общината. По отношение на паркинга също сме го 

говорили. Аз се радвам, че цялата документация е готова, защото дори, 

коментирали сме с Вас, до шестдесет - седемдесет процента заетост на 

паркинга, той ще има възможност да се изплаща. Така че, там също 

средствата едва ли става въпрос за десет милиона. Знаем, че по изискване 

на пет хиляди места, залата трябва да има определени паркоместа пет 

стотин, тоест които в момента ги няма. Така че, това е задължително да 

бъде изградено. Там документацията също трябва да бъде подготвена в 

момента, защото Общината в тези времена също няма да може да отговори 

на всички изисквания на всички желаещи от търговските дружества да 

бъдат финансирани от бюджета. Така че в този случай трябва да се 

финализират преговорите, защото има и други грантове, по които може да 

участва самия „Дворец на култура и спорта“. За да може да бъде 

финансирано, а Общината от своя страна – единствено да гарантира, вече 

ще видим какви са формите, под които  да може да се вземе по-голям заем, 
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за да не се вземат средства от общинския бюджет до този момент. Тези 

разговори и с помощта на всички общински съветници, и с помощта на 

администрацията, да бъдат завършени по отношение и на проекта, и на 

енергийната ефективност, за да може разходите, които има самата зала да 

бъдат редуцирани до четиридесет - петдесет процента.   

 

Минко ХРИСТОВ 

Благодаря Ви, г-н Атанасов. Съвсем уточняващо. Наистина  е така. 

Аз винаги съм получавал разбиране от Вас. Всички сме наясно, че чрез 

инвестициите в този комплекс ние ще му дадем рестарт. Полагаме усилия, 

но направим ли тези инвестиции, аз мога да Ви гарантирам, че в 

следващите десет години отново ще има с какво да се гордеем с това 

дружество, което наистина показва, че е не само и конгресно като символ 

на страната ни, но и дружеството, като начин на управление заедно с 

Общински съвет и Община Варна. Не случайно подчертах за поредна 

година, заедно го изкарваме на печалба. Това, че сега в момента имаме 

затруднения, с общи усилия ще преодолеем, даже след година ще сме го 

забравили. Продължаваме напред. Благодаря Ви. Спорна работа.  

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

Предлагам следните проекти за решения: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 

232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 

дейността на „Дворец на културата и спорта” ЕАД, ЕИК 103156991, за 

2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 

Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД в състав: 

Минко Нейков Христов, Силвия Георгиева Иванова и Генадий Христов 

Атанасов за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 

ООД, за извършване на одиторски контрол на „Дворец на културата и 

спорта” ЕАД за 2020 г. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

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

предложението се приема. 

 

 

Юлияна БОЕВА 

Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 

разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2020 г. 

на: 

1.2. „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕАД. 
1. Писмо от д-р Божанка Георгиева – Изпълнителен директор на 

„Ученическо и столово хранене” ЕАД с рег. № ОС20000163ВН-

001ВН/10.04.2020 г. относно заверен ГФО за 2019 г., годишен доклад за 

дейността за 2019 г., доклад на независим одитор към ГФО за 2019 г. и 

предложение за одитор за 2020 г. 

Колеги, давам думата на д-р Божанка Георгиева – Изпълнителен 

директор на „Ученическо и столово хранене” ЕАД. 

Д-р Божанка Георгиева представи на присъстващите доклада на 

дружеството /приложен към протокола/. 

 

Юлияна БОЕВА 

Г-н Балабанов заповядайте.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Уважаеми колеги, уважаема д-р Георгиева. Първо един съвет. По-

внимателно да боравите с термините „несъстоятелност“ и така нататък. 

Такава опасност към момента няма за нито едно от дружествата, които са 

собственост на Община Варна и категорично го заявявам. Две неща. Първо 

по отношение на казаното за натрупаните задължения. Да ми кажете 

размера какъв беше към настоящия момент?   

 

Божанка ГЕОРГИЕВА 

Към доставчици задължението е един милион двеста единадесет 

хиляди четиристотин деветдесет и една.   

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Милион и двеста хиляди. 

 

Божанка ГЕОРГИЕВА 

Това от 01 февруари към 30 август. Успяхме, когато започнахме 

дейността си през м. май, да покрием доставчиците за м. януари разходите. 

Но при положение, че към момента детските градини имат посещаемост  

под петдесет процента, заради психологичния момент от ковид, в момента 
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проходите ни са от порядъка на четиристотин и двадесет хиляди за м. 

август. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да. Разбрах. Разделяте за бъдещи и за минал период за 2020 г. Аз 

разбирам това. Имам едно предложение, колеги, по отношение на миналия 

период, както и за „Дворец на културата и спорта“, така и за „Ученическо 

и столово хранене“, и предвид спешността на въпроса, да приемете едно 

решение с искане ПК „Финанси и бюджет“ следобяд, която заседава в 

16.00 часа, да разгледа и по отношение на двете дружества тези финансови 

въпроси. Чисто процедурно решение, разбира се, защото няма как по 

същество. Комисията да ги разгледа тези въпроси и да прецени дали да 

вземе някакво решение, което да разгледаме на предстоящото заседание на  

Общински съвет. Това ми е процедурното предложение – първото. 

По отношение на бъдещия период. Има резон в това, което казахте, 

по отношение на евентуално сливане. Моля, в тази връзка да ни 

представите някакъв анализ, ако сте работили по такъв, който да 

разгледаме и евентуално на октомврийска сесия да обсъдим с всички 

колеги и да преценим доколко това нещо би било рационално или не, за да 

подсигурим доброто и нормално функциониране по скоро на дружеството 

за периодите, които предстоят.  

С първото решение да видим, как бихме могли миналите загуби да ги 

покрием, а с второто решение – да осигурим едно нормално 

функциониране и съответно да преустановим процеса на трупане на нови 

загуби, които после да покриваме от бюджета. Благодаря Ви.  

 

Божанка ГЕОРГИЕВА 

Г-н Председател, извинявам се. Аз съм лекар по професия. 

Несъзнателно съм използвала този термин. Моля за извинение.  

 

Юлияна БОЕВА 

Постъпило е процедурно предложение да насочим поради 

спешността на реакция, която се налага, по отношение на двете дружества 

- „Двореца на културата и спорта“ и  „Ученическо и столово хранене“ да 

бъдат разгледани в ПК „Финанси и бюджет“ техните проблеми и да се 

вземе окончателно решение. 

 

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение, моля 

да гласува.   

 

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

предложението се приема. 
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Юлияна БОЕВА 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

Предлагам следните проекти за решения: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 

232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 

дейността на „Ученическо и столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за 

2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 

Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД в 

състав: Марияна Василева Данаилова, Петя Данчева Железарска, Божанка 

Георгиева Богданова за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна избира Петя Николова Николаева –

регистриран одитор за извършване на одиторски контрол на „Ученическо 

и столово хранене” ЕАД за 2020 г. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

Юлияна БОЕВА 

Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 

разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2020 г. 

на: 

1.3.„ОБРЕДИ” ЕАД. 
1. Писмо от Елица Ботева– управител на „Обреди” ЕООД с рег. № 

ОС20000321ВН/20.05.2020 г. относно заверен ГФО за 2019 г., годишен 

доклад за дейността за 2019 г., доклад на независим одитор към ГФО за 

2019 г. и предложение за одитор за 2020 г. 

Колеги, давам думата на г-н Атанас Янков  – финансов мениджър на 

„Обреди” ЕООД. 

Г-н Атанас Янков представи на присъстващите доклада на 

дружеството /приложен към протокола/. 

 

Юлияна БОЕВА 

Г-н Балачев, заповядайте.  
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Бранимир БАЛАЧЕВ 

Въпреки, че това не е управителя, не можах да разбера длъжността 

„Финансов мениджър“, Тоест човекът, който прави идеята, какви пари да 

се събират в това предприятие, аз така го разбирам. Въпросът ми е 

следният: сам казахте, преди малко колегата Ви от „Ученическо и столово 

хранене“ изтъкна един факт, който в същност „изяжда“ една голяма част от 

приходите на търговските дружества, които са с общинско участие. 

Правили ли сте опит и въобще ръководството на „Обреди“ пък и на всички 

наши търговски дружества да оптимизирате работните места, които са 

открити в тези търговски дружества и най-вече от към т.нар. ръководен 

персонал и има ли възможност тази оптимизация да се отрази положително 

на баланса на дружеството. Аз съм гледал Вашето щатно разписание, както 

съм гледал и почти всички останали. Струва ми се, че има такава 

възможност. Аз направих едни леки изчисления, мисля че ако се 

оптимизира и във Вашето търговско дружество, и в останалите, би могло 

да се спести фонд „Работна заплата“ със съответните данъци някъде при 

Вас мисля че излизаха около стотина хиляди лева, мисля че в „Ученическо 

и столово хранене“ бяха малко повече. Аз предлагам на уважаемите колеги 

да гласуваме едно решение, с което да задължим ръководството и на това 

търговско дружество, и на всички останали в определен срок да речем 

месечен да ни представят едно свое виждане относно това има ли 

възможност и ако има по отношение на кои длъжности евентуално да се 

оптимизира членския или списъчния състав на тези търговски дружества. 

По този начин след като се убедим, ако има такива възможности в това, 

бихме могли, още повече че тази година е изключително тежка, тук влияят 

и външни фактори. Ако ръководния щат или хора, които дублират 

определени длъжности във всяко едно от търговските дружества, които не 

са необходими и по този начин бихме оптимизирали личния състав на 

търговското дружество, мисля че по този начин бихме помогнали и за 

тяхното стабилизиране от една страна и за реализиране примерно няма да е 

7 000 печалбата, ами да речем ще бъде 107 000 лв., които ние ще гласуваме 

да се реинвестират както правим обикновено в същото търговско 

дружество за различни спомагателни дейности, които от своя страна биха 

могли да дадат нови положителни резултати. 

 

Юлияна БОЕВА 

Заповядайте, д-р Станев. 
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Янко СТАНЕВ 

Аз съм чел всички доклади на общинските дружества, включително 

и на „Обреди“ за състоянието на дружеството и от там за мерките, които се 

взимат и предложенията до Общински съвет за вземане на решения. 

Съкращенията на персонал, това е дефиницията, която каза г-н Балачев, е 

една от първите мерки, която се прави с антикризисен характер по 

отношение на разходната част заедно с другите седем-осем мерки, които 

видях че всички дружества още за това, което гледахме миналата година 

отчетите е за шестмесечието, са направили. Сега тук конкретно за 

„Обреди“ няма да говорим, говоря за всички дружества. Но всички 

въпроси, които се поставят тук за бъдещото развитие на дружествата се 

решават от Закона за публичните предприятия, тъй като всички наши 

дружества вече са публични предприятия, в който е указано какви 

предложения трябва да направят тези предприятия до Общински съвет, 

който да  приеме целите, задачите, тоест бизнес плановете и оттам да 

следва кое ще бъде с публични финанси финансирано, кое със собствени 

средства и какъв брой хора им трябва. Защото ако декапитираме една 

фирма от гледна точка на ръководния персонал, което аз много обичам да 

правя, както каза г-н Балачев, не е ясно какво ще стане надолу. Това е 

едната теза. А другата е дали производствения цикъл, какъвто е в 

„Обреди“, например в „Обреди“ какво ще направиш по ковид кризата за да 

не се разболеят всички хора, ако там има погребения на починали от 

ковид, мярка, която е постоянна. Какво ще направиш в „Ученическо и 

столово хранене“. Затова смятам, че с тези планове, когато се предложат на 

Общински съвет от фирмите, ще бъдат решени болшинството от въпросите 

за изчистване на целите и другите неща. Иначе ще бъдат само палеативни 

решения. За това моят въпрос към г-н Янков е: имате ли такъв план, 

готвите ли го, подготвени ли сте? Същият въпрос имам и към всички 

останали. Това е същината, изпълнението на закона и изпълнението на 

мерките. Благодаря. 

 

Атанас ЯНКОВ 

Благодаря, г-н Станев. Както каза г-н Балачев ако се реши  в такъв 

срок, ние ще предоставим нашите предложения. Разбира се, че имаме 

предприети мерки и във връзка с ковид кризата и сигурността на 

гражданите и работещите в „Обреди“. Имаме и план за излизане от 

създалата се негативна финансова ситуация във връзка с кризата. 

Предприели сме мерки и то смятам, че навременни, които касаят избягване 

на инвестиционните рискове и финансови такива. Разбира се, започнали 

сме вече да оптимизираме личния състав. Има вече такива случили се 

мероприятия. Относно прецизирането на услугите, повишаване на 

качеството и намаляване обема на нелоялната конкуренция, която при нас 

е ключов фактор, също сме взели необходимите мерки. Тези неща ще 
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бъдат заложени в нашата бизнес програма за напред в краткосрочен план 

за 2-3 години, като разчитаме съответно на собственика в лицето на 

Общински съвет При нас във връзка с изчерпване на местата за 

погребения, прави впечатление че в годините все повече се увеличава 

ръчният труд и това пречи на оптимизацията на работния състав, но аз 

смятам, че с помощта на Общината, разбира се не веднага, а поетапно това 

може да се случи, до 2023 г. Отваряме стари гробни места, гробници. 

Липсата на места ще се реши с отчуждаване на терени. 

 

Юлияна БОЕВА 

Който иска думата, официално  на микрофон. Г-н Атанасов искаше 

думата. 

 

Христо АТНАСОВ 

Уважаема г-жо Боева, уважаеми колеги, нека да се съсредоточим 

върху финансовите отчети в момента. По отношение на гробните места и 

на местата, които трябва да бъдат допълнително отчуждени да има резон 

във въпроса и той беше разглеждан ако си спомняте преди години. Тогава 

се сблъскахме с един проблем по отношение на отчуждаването и 

параграфа, по който се отчуждаваха местата той още стои на дневен ред. 

Можем да го разглеждаме в тази комисия, но не в момента. Нека се 

съсредоточим върху финансовите отчети. Проблемът наистина е голям. 

Имаше една комисия, създадена навремето точно по този повод, но това е 

един доста голям разговор, който трябва да бъде на отделна комисия и да 

се види докъде са стигнали решенията и какви са спънките по отношение 

на чл. 16 по ЗУТ за отчуждаването на местата, но тук мисля че не е 

мястото и момента, в който да го коментираме. Благодаря. 

 

Юлияна БОЕВА 

Благодаря. Моля да се съсредоточим  върху отчетите. Д-р Станев е 

прав, че всяко дружество трябва да си представи една програма за 

развитие. Заповядайте. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Моят въпрос е следният. Разликата от миналата година за заплати е 

триста хиляди лева. На какво се дължи тази разлика? 

 

Атанас ЯНКОВ 

Най-вече на повишението на минималната работна заплата. 

Заплатите в „Обреди“ бяха много ниски и във връзка с повишението на 

минималната работна заплата ръководството на „Обреди“ предприе мерки 

за актуализирането им. В момента има 108 заети работници и служители в 

„Обреди“. Има повишение с 5 човека.  
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Юлияна БОЕВА 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

Предлагам следните проекти за решения: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 

доклад за дейността на „Обреди” ЕООД, ЕИК 813106564, за 2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност Елица Пламенова Ботева – управител на „Обреди” ЕООД, 

за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –

регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на „Обреди” 

ЕООД за 2020 г. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за -11; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

Юлияна БОЕВА 

Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 

разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2020 г. 

на: 

1.4. „ПАЗАРИ” ЕАД. 

1. Писмо от Недко Радев – Изп. Директор на „Пазари“ ЕАД с рег. № 

ОС20000161ВН-001ВН/10.06.2020 г. относно заверен ГФО за 2019 г., 

годишен доклад за дейността за 2019 г., доклад на независим одитор към 

ГФО за 2019 г. и предложение за одитор за 2020 г. 

Колеги, давам думата на г-н Недко Радев – Изп. Директор на 

„Пазари“ ЕАД. 

Г-н Недко Радев представи на присъстващите доклада на 

дружеството /приложен към протокола/. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

Предлагам следните проекти за решения: 
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1.4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 

232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 

дейността на „Пазари” ЕАД, ЕИК 148089508, за 2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 

Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД в състав: Петър Димитров 

Димитров, Недко Николаев Радев и Александра Велиславова Велкова за 

периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

1.4.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна избира  Светослав Петров Станиславов – 

регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на „Пазари” 

ЕАД за 2020 г. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за -10; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

Юлияна БОЕВА 

Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 

разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2020 г. 

на: 

1.5. „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД. 
1. Писма от инж. Злати Златев – Изпълнителен директор на „Градски 

транспорт” ЕАД с рег. № ОС20000148ВН-002ВН/02.07.2020 г. и рег. № 

ОС20000148ВН-001ВН/13.04.2020 г., относно заверен ГФО за 2019 г., 

годишен доклад за дейността за 2019 г., доклад на независим одитор към 

ГФО за 2019 г. и предложение за одитор за 2020 г. 

Колеги, давам думата на инж. Злати Златев – Изпълнителен директор 

на „Градски транспорт” ЕАД. 

Инж. Злати Златев представи на присъстващите доклада на 

дружеството /приложен към протокола/. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Заповядайте, г-н Атанасов. 

 

Христо АТАНАСОВ 
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Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги, няма как да се 

извършва социална функция през търговско дружество. Така че всички, 

които критикуват и казват колко е зле предприятието да предложат начин, 

по който то да е на печалба. Но да предложат по такъв начин, че да има в 

крайна сметка и приходи. За да се случат нещата и да има някакъв приход 

билетът трябва да стане поне 1,70 лв. Всеки, който е против това, да 

предложи вариант при който да няма загуба дружеството и да има 

социална функция. Всичко останало е несъстоятелно.  

 

Юлияна БОЕВА 

Благодаря. Това са обективни неща наистина. Въпросът ми е 

обследвате ли възможности да кандидатствате в бъдеще по различни 

европроекти? 

 

Злати ЗЛАТЕВ 

Водим преговори в момента, защото с ковид от март месец 

приходите ни са били под един милион спрямо миналата година. 

Тръгнахме да търсим решение да вземем заем, за да можем да работим, 

понеже нямаме оперативни средства. Основните ни задължения в момента 

са към НАП и към доставчика на гориво.  

 

Юлияна БОЕВА 

Благодаря. Други мнения и съображения? Заповядайте, г-н Иванов. 

 

Станислав ИВАНОВ 

Колеги, наистина има обективни причини дружеството да е на 

загуба. Както каза колегата, билетчето от 2006 г. не се е вдигало. Нова 

схема която трябва да влезе за градските линии, тоест да се оптимизират 

съществуващите градски линии, това е начин да се намали загубата. Има 

обективни неща, които можете Вие да направите. Доколкото си спомням  

г-н Сивов внесе искане за линия 13. Има искане на работещи хора, които 

работят в промишлената зона поне два пъти да се отпусне. Спряхте и 

линия 13. Това са искания на граждани, които искат да използват този 

обществен транспорт да отидат на работа. Поне по две линии пуснете 

сутрин и вечер. Да не е през цялото време. Ясно е, че е на загуба.  

 

Злати ЗЛАТЕВ 

Когато трябва да се промени маршрут на дадена линия, вкарва се 

предложение в комисия. Ние нямаме право да променяме каквото и да 

било. Всичко минава през комисии и Общински съвет. Ние не можем сами 

да решим да пуснем линия. 

 

Станислав ИВАНОВ 
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Искам да внеса уточнение, че линия 13 е съществуваща и Вие я 

спирате. Всъщност линия 13А. 

 

 

Злати ЗЛАТЕВ 

Там проблемът е друг. Когато се редяха там тировете със зърно, като 

влезеше автобус не можеше да излезе В момента линия 13А и линия 10 А 

си ходят до там. Но има моменти, когато нищо не може да влезе там и 

тогава има наистина проблеми.  

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

Предлагам следните проекти за решения: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 

232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 

дейността на „Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 

Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД в състав: Злати 

Петров Златев, Тодор Георгиев Докимов, Жельо Петров Алексиев за 

периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна избира Велин Светлозаров Попов – 

управител на „ФИНАНС ОДИТИНГ” ЕООД, за извършване на одиторски 

контрол на „Градски транспорт” ЕАД за 2020 г. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за -10; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

 

Юлияна БОЕВА 

Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 

разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2020 г. 

на: 

1.6. „СТАДИОН СПАРТАК“ ЕАД.  
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1. Писмо от Венцислав Младенов – Изп. Директор на „Стадион 

Спартак” ЕАД с рег. № ОС20000149ВН-001ВН/01.07.2020 г. относно ГФО 

за 2019 г. и предложение за одитор за 2020 г. 

Колеги, представител на дружеството в момента не присъства в 

залата, затова предлагам да оставим разглеждането на отчета на 

дружеството за последна точка. 

 

Юлияна БОЕВА 

Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 

разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 

на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2020 г. 

на: 

1.7. „ЖИЛФОНД” ЕАД. 
1. Писмо от инж. Ясен Везиров – Изпълнителен директор на 

„Жилфонд” ЕАД с рег. № ОС20000158ВН-001ВН/30.03.2020 г. относно 

заверен ГФО за 2019 г., годишен доклад за дейността за 2019 г., доклад на 

независим одитор към ГФО за 2019 г. и предложение за одитор за 2020 г. 

 Колеги, давам думата на г-н Емил Димитров– ликвидатор на 

„Жилфонд“. 

Г-н Емил Димитров представи на присъстващите доклада на 

дружеството /приложен към протокола/. 

 

Юлияна БОЕВА 

Виждам, че част от задълженията са за възнаграждения. 

 

Емил ДИМИТРОВ 

Задълженията за възнаграждения са просто капка в морето. 

Основните задължения са към Национална агенция по проходите. 

Задължение има към дирекция „Местни данъци и такси“ на Община Варна 

- неплатени данък сграда, неплатени данък смет. Има задължения към едни 

собственици на фурна. Там са около петдесет хиляди лева. Там са големите 

задължение. Задълженията за възнаграждения фактически са малки.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги, имам едно 

предложение – да разделим двата проекта за решение по отношение 

годишния финансов отчет и по отношение на освобождаването от 

отговорност на управителя, предвид това, че ликвидаторът току - що ни 

съобщи, че има множество натрупани задължения. Аз лично бих искал да 

бъдем по-подробно запознати с един доклад от Ваша страна, относно 

характера на задълженията, произход, как са възникнали, защо са 

възникнали, по каква причина. След което, разглеждайки този доклад, да 

вземем отношение по освобождаване от отговорност на управителя на 



20 
 

дружеството. Не твърдя, че има някакви нарушения. Просто бих искал да 

бъдем запознати по-подробно, след което да вземем решение  по 

отношение освобождаването от отговорност.  Благодаря. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

Който е съгласен с така направеното процедурно предложение, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

Юлияна БОЕВА 

Предлагам следния проект за решение: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 

доклад за дейността на „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281 за 2019 г. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за -11; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

Емил ДИМИТРОВ 

Ако разрешите г-жо председател, да се опитам да помогна. Във 

връзка с предложението на уважаемия г-н Балабанов. Нека да се запише в 

решението някакъв срок, в който аз да представя този отчет на вниманието 

на Общински съвет. Като се има предвид, че в момента, понеже такава е 

законовата процедура - първата стъпка е уведомяване на Националната 

агенция по проходите и те правят в момента ревизия. Проверка правят в 

„Жилфонд“ ЕООД. Ние изпращаме непрекъснато документи. Те ги 

проверяват и така нататък. Когато приключи проверката от Национална 

агенция по проходите, ще видим те с какви резултати ще излязат, и тогава 

аз вече на тази база ще мога да представя на Вашето внимание обобщено – 

това, което дължим към Национална агенция по проходите, към други 

фирми, за работни заплати. То е малко за работните заплати. Към дирекция 

„Местни данъци и такси“. Тук няма да ви стане приятно, но ще Ви кажа, че 

има нещо, което в момента го няма на книга, но то ще излезе. Става дума 

за следното. Просто за сведение на Общински съвет- Варна. Имаме 

недвижими имоти, които не са декларирани от бивши управители на 

Жилфонд. Общата им площ е около осем декара и нещо във вилните зони. 
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Тези имоти не са декларирани, но сега за да могат да се покрият 

задълженията, ще трябва да бъдат продавани. То няма какво друго да се 

продава. Но за могат да бъдат продадени тези имоти, те трябва да имат 

данъчна оценка. За да им бъде изкарана данъчна оценка, обаче трябва да 

бъдат декларирани. Те в момента не са декларирани. Значи, първо трябва 

да им се изкарат скици, което ще струва пари. Второ – трябва да се 

декларират в дирекция „Местни данъци и такси“. В момента, в който се 

появят по компютрите на „Местни данъци и такси“, те веднага ще има 

начислят данък недвижим имот и данък смет за пет години назад. Така е по 

ДПК-а. Сега вече, надявам се, че Общински съвет ще реши, тези пари ще 

бъдат ли внасяни или няма. Защото това е необходимото за да може тези 

имоти съответно да бъдат изкарани на търг и продадени за да могат да 

бъдат погасени другите задължения. Така че, сумата, която ще бъде 

крайна, която ще представя на вниманието на г-н Балабанов, няма да бъде 

вярна.  Тя ще бъде някаква приблизителна, защото непрекъснато излизат 

нови и нови неща. Но ще Ви представя веднага когато имам възможност, 

след приключване проверката на Национална агенция по проходите.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

В такъв случай колеги. Аз перифразирам предложението. 

Категорично да вземем решение, с което да не освободим от отговорност. 

Въпросът с отговорността да бъде разгледан, дали да бъде освободен 

управителя или не, към дата на приключване на ликвидацията.  Благодаря.  

 

Юлияна БОЕВА 

Предлагам следния проект за решение: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна не 

освобождава от отговорност управителя на „Жилфонд“ ЕООД инж. Ясен 

Станчев Везиров за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

Юлияна БОЕВА 

Предлагам следния проект за решение: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна избира доц. Цвета Галилей Боцановска –
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управител на „АНТАРЕС” ООД, за извършване на одиторски контрол на 

„Жилфонд“ ЕООД за 2020 г. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20011714ВН-001ВН/14.08.2020 г., относно допълване на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2020 г.“, одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 

провеждане на публичен търг за продажба на движими вещи – леки 

автомобили. 

Колеги, мнения и съображения? Няма.  

Предлагам следните проекти за решения: 

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

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

Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД20011714ВН-001ВН/14.08.2020 г., Общински съвет -

Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 

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

Раздел VIII „ Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в 

Община Варна ще се проведе процедура по продажба по реда на чл. 35, ал. 

1 от ЗОС и НРПУРОИ - публичен търг или публично оповестен конкурс“: 

със следните движими вещи: 

1. Лек автомобил Форд Мондео седан, peг. № В8789КВ; 

2. Лек автомобил Ауди, peг. № В8855КВ; 

3. Автобус ДАФ СБ 3000, peг. № В9789КТ 

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

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

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

на Община Варна с рег. № РД20011714ВН-001ВН/14.08.2020 г., Общински 

съвет - Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независими 

оценители на машини, съоръжения и оборудване, във връзка с провеждане 

на публичен търг с явно наддаване за продажба на движимите вещи, както 

следва: 

1. Лек автомобил Форд Мондео седан, peг. № В8789КВ - 700,00 лв.; 

2. Лек автомобил Ауди, peг. № В8855КВ - 1 500,00 лв.; 

3. Автобус ДАФ СБ 3000, peг. № В9789КТ - 6 900,00 лв. 
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Пазарните стойности са без включен Данък добавена стойност.  

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

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

общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

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

РД20011714ВН-001ВН/14.08.2020 г., Общински съвет - Варна реши да се 

проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - 

леки автомобили, представляващи: 

1. Лек автомобил Форд Мондео седан, peг. № В8789КВ, рама № 

WF0FXXGBBFPD07435 - 700,00 лв.; 

2. Лек автомобил Ауди, peг. № В8855КВ, рама № 

WAUZZZ4AZNN066098 - 1 500,00 лв.; 

3. Автобус ДАФ СБ 3000, peг. № В9789КТ, рама № 

XMGDE33WS0H006450 - 6 900,00 лв. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена, както следва: 

1. Лек автомобил Форд Мондео седан, peг. № В8789КВ, рама № 

WF0FXXGBBFPD07435 - 700,00 лв.; 

2. Лек автомобил Ауди, peг. № В8855КВ, рама № 

WAUZZZ4AZNN066098- 1 500,00 лв.; 

3. Автобус ДАФ СБ 3000, peг. № В9789КТ, рама № 

XMGDE33WS0H006450- 6 900,00 лв. 

Стъпка на наддаване - 10 % от началната тръжна цена съответстваща 

на всеки от автомобилите. 

 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

 

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

търговии и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 

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

документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 

участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци - декларации от 

името на заявителя, че: 
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а/ не е обявен в несъстоятелност; 

6/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 

в/ не се намира в ликвидация; 

2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 

2.5. Декларация по образец за извършен оглед на вещите; 

2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесени депозити, платими по IBAN: 

BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 

кооперативна банка“ АД - клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 

получава в стая 1207 на ХII-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 

сумата от 150 (сто и петдесет) лева, платима по IBAN: 

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

00, при „Централна кооперативна банка“ АД - клон Варна. 

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

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

тръжните документи. 

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 

резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 

участник, съгласно Закона за задълженията и договорите. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

ТРЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20015427ВН/14.08.2020 г., относно допълване на „Годишна програма за 

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

прекратяване действието на договор рег. № Д13000732ВН/26.06.2020 г. и 

Анекс № 1 към същия, сключен между Община Варна и ОДГ № 24 

„Иглика“ и предоставяне безвъзмездно за управление на Детска градина № 

23 „Иглика“, имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Албатрос“ №5. 

Колеги, мнения и съображения? Няма.  

Предлагам следните проекти за решения: 
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3.0. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

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

Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД20015427ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – Варна 

приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 

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

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

предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 

бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с имот 

публична - общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Албатрос“ 

№ 5, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2575.453 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и 

пет.четиристотин петдесет и три) с площ от 3 325 (три хиляди триста 

двадесет и пет) кв.м и сграда с идентификатор 10135.2575.453.1 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и 

пет.четиристотин петдесет и три.едно) със застроена площ от 355 (триста 

петдесет и пет) кв.м; етажност – 2 етажа; година на построяване 2014 г.; 

сграда с идентификатор 10135.2575.453.5 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.четиристотин петдесет и 

три.пет) със застроена площ от 488 (четиристотин осемдесет и осем) кв.м, 

етажност – 2 етажа; година на построяване 2019 г., предмет на Акт за 

публична общинска собственост № 10440/26.06.2020 г. 

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

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

рег.№ Д13000732ВН/26.06.2013 г. и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД20015427ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – Варна 

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

Анекс № 1 към същия от 24.08.2015 г., сключен между Община Варна и 

ОДГ № 24 „Иглика“ за безвъзмездно управление на недвижим имот, 

находящ се в гр. Варна, кв. Виница, ул. „Албатрос“ № 5, представляващ 

УПИ I – детско заведение със застроена площ от 3 234 (три хиляди двеста 

тридесет и четири) кв.м и сгради: едноетажна сграда със застроена площ от 

538 (петстотин тридесет и осем) кв.м и едноетажна сграда със застроена 

площ от 344 (триста четиридесет и четири) кв.м. 

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

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

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

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

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

РД20015427ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя 

безвъзмездно за управление за срок от 10 години на ДЕТСКА ГРАДИНА 

№ 23 „ИГЛИКА”, БУЛСТАТ 000081116, със седалище и адрес на 

управление: гр. Варна, кв. Виница, ул. „Албатрос“ № 5, представлявана от 
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Директор, имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 

ул. „Албатрос“ № 5, представляващ поземлен имот с идентификатор 

10135.2575.453 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

седемдесет и пет.четиристотин петдесет и три) с площ от 3 325 (три хиляди 

триста двадесет и пет) кв.м и сграда с идентификатор 10135.2575.453.1 

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

пет.четиристотин петдесет и три.едно) със застроена площ от 355 (триста 

петдесет и пет) кв.м; етажност – 2 етажа; година на построяване 2014 г.; 

сграда с идентификатор 10135.2575.453.5 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.четиристотин петдесет и 

три.пет) със застроена площ от 488 (четиристотин осемдесет и осем) кв.м, 

етажност – 2 етажа; година на построяване 2019 г., предмет на Акт за 

публична общинска собственост № 10440/26.06.2020 г. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 

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

е предоставен за управление. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна  

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

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

РД20013645ВН-001ВН/14.08.2020 г., относно допълване на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2020 г.“ и предоставяне безвъзмездно за управление на Висш съдебен 

съвет, имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Кракра“ №2. 

Колеги, мнения и съображения? Няма.  

Предлагам следните проекти за решения: 

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

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

Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД20013645ВН-001ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – 

Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 

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

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

предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
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бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с имот – 

публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 

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

три.четиристотин деветдесет и осем.едно), находящи се в гр. Варна, район 

Одесос, п.к. 9000, ул. „Кракра“ № 2, вид собственост - общинска публична, 

функционално предназначение - заведение за социални грижи, брой етажи 

3, застроена площ 407 (четиристотин и седем) кв. м, предмет на Акт за 

общинска собственост № 5345/12.11.2008 г. 

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

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД20013645ВН-

001ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – Варна предоставя на Висш съдебен 

съвет, гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, ет. 1, за нуждите на 

Окръжна прокуратура – Варна за безвъзмездно управление,  недвижим 

имот – публична общинска собственост, представляващ сграда с 

идентификатор 10135.1503.498.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 

петстотин и три.четиристотин деветдесет и осем.едно), находяща се в гр. 

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

общинска публична, функционално предназначение - заведение за 

социални грижи, брой етажи 3, застроена площ 407 (четиристотин и седем) 

кв. м, предмет на Акт за общинска собственост № 5345/12.11.2008 г., за 

срок от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 

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

е предоставен за управление. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 

управление върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

 

ПЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 
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Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20009841ВН-001ВН/14.08.2020 г., относно допълване на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2020 г.“ и учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, 

находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ № 52 в полза на Народно читалище 

„Димо Цанков 1927“. 

Колеги, мнения и съображения? Няма.  

Предлагам следните проекти за решения: 

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

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

Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД20009841ВН-001ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – 

Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 

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

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

които в Община Варна ще се проведе процедура по учредяване на право на 

ползване по реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ – 

публичен търг или публично оповестен конкурс или без провеждане на 

публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на 

Общински съвет – Варна за лица определени със закон“ с недвижим имот – 

частна общинска собственост, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“ № 

52, кв. 3, представляващ сграда – библиотека със застроена площ от 75 

(седемдесет и пет) кв.м и сграда склад – тоалет със застроена площ от 

10,70 (десет цяло и седемдесет стотни) кв.м, предмет на Акт за общинска 

собственост № 3304/09.09.2005 г.  

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

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

общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от  Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 

по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № РД20009841ВН-

001ВН/14.08.2020 г., Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно 

право на ползване на Народно читалище „Димо Цанков 1927“, върху 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Звездица, 

ул. „Феникс“ № 52, кв. 3, представляващ сграда – библиотека със 

застроена площ от 75 (седемдесет и пет) кв.м и сграда склад – тоалет със 

застроена площ от 10,70 (десет цяло и седемдесет стотни) кв.м, предмет на 

Акт за общинска собственост № 3304/09.09.2005 г., за срок от 5 (пет) 

години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 

отпадъци, данък върху недвижимия имот, както и всички други разходи, 

свързани с ползването на имота, са за сметка на ползвателя.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
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ползване върху част от гореописания имот, както и осъществяването на 

всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 

изпълнение на решението.   

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

ШЕСТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Разглеждане на писма от инж. Злати Златев – Изпълнителен директор 

на „Градски транспорт“ ЕАД – Варна с рег. № ОС20000482ВН/29.07.2020 

г. и от инж. Жельо Алексиев  - Председател на СД на „Градски транспорт“ 

ЕАД – Варна с рег. № ОС20000482ВН-002ВН/25.08.2020 г., относно даване 

разрешение на „Градски транспорт“ ЕАД да предостави на ОП „Транспорт 

и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ за 

временно ползване помещение, находящо се в гр. Варна, район „Младост“, 

ул. „Тролейна“ 48. 

Колеги, мнения и съображения? Няма.  

Предлагам следния проект за решение: 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с писма от Злати 

Златев – Изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № 

ОС20000482ВН/29.07.2020 г. и Жельо Алексиев – Председател на СД на 

„Градски транспорт“ ЕАД с рег. № ОС20000482ВН-002ВН/25.08.2020 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие на „Градски транспорт“ ЕАД да 

предостави на общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана 

система за регулиране на уличното движение“  за временно ползване едно 

помещение в сграда с идентификатор 10135.3513.458.7 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.четиристотин петдесет и 

осем.седем), находяща се в гр. Варна, район „Младост“, ул. „Тролейна“ № 

48, брой етажи – един, застроена площ 50 (петдесет) кв.м.  

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

СЕДМА ТОЧКА 
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Юлияна БОЕВА 

Разглеждане на писма от д-р Божанка Георгиева  – Изпълнителен 

директор на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД Варна с рег. 

№ОС20000248ВН/21.04.2020 г. и рег. № ОС20000248ВН-001ВН/27.07.2020 

г., относно избор на застраховател на имуществото на дружеството.  

Поради липса на три необходими оферти в предложението предлагам 

да бъде оттеглена точката за допълване на преписката. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за оттегляне на 

точката от дневния ред, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

ОСМА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Разглеждане на писмо от Елица Ботева  –Управител на „Обреди“ 

ЕООД с рег. №ОС20000462ВН/23.07.2020 г., относно избор на 

застраховател на имуществото на дружеството.  

Има представени необходимите оферти. 

Колеги, мнения и съображения? Няма.  

Предлагам следния проект за решение: 

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

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

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 

Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с писмо от 

Елица Ботева – Управител на „Обреди“ ЕООД с рег. № 

ОС20000462ВН/23.07.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява избрания 

от дружеството застраховател – застрахователна компания „АСЕТ 

ИНШУРАНС“ АД, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка 

на сградите имуществото на дружеството. 
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 
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ДЕВЕТА ТОЧКА 

 

Юлияна БОЕВА 

Разглеждане на писма от Минко Христов  – Изпълнителен директор 

на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД Варна с рег. 

№ОС20000318ВН/19.05.2020 г. и рег. № ОС20000528ВН/17.08.2020 г., 

относно избор на застраховател на имуществото на дружеството.  

Има представени необходимите оферти. 

Колеги, мнения и съображения? Няма.  

Предлагам следния проект за решение: 

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

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

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 

Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с писма от 

Минко Христов – Изпълнителен директор на „Дворец на културата и 

спорта“ ЕАД – Варна с рег. № ОС20000318ВН/19.05.2020 г. и рег. № 

ОС20000528ВН/17.08.2020 г., Общински съвет – Варна одобрява избрания 

от дружеството застраховател – ЗАД „Алианц България“, и дава съгласие 

за сключване на договор за застраховка на имуществото на дружеството. 
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА РАЗНИ 

 

 

Юлияна БОЕВА 

10.1. Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2019  г., освобождаване от отговорност на 

управители, членове на съвети на директори и контрольори за 2019 г., и 

избиране на одитори за 2020 г. на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 

ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –ВАРНА” ЕООД. 

1. Писмо от Коста Базитов – зам. – кмет на Община Варна с рег. № 

ФБ20000032ВН-007ВН/18.09.2020 г. относно заверен ГФО за 2019 г., 

годишен доклад за дейността за 2019 г., доклад на независим одитор към 

ГФО за 2019 г., доклад от контрольора и предложение за одитор за 2020 г. 

на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” 

ЕООД. 

 Колеги, давам думата  на г-жа Иванка Савова – главен счетоводител 

на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” 

ЕООД.  
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Г-жа Иванка Савова представи на присъстващите доклада на 

дружеството /приложен към протокола/. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, мнения и съображения? Няма.  

Предлагам следните проекти за решения: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 

доклад за дейността на „Специализирана болница по очни болести за 

активно лечение – Варна” ЕООД, ЕИК 000091879, за 2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност д-р Руслан Здравков Тошев – управител на 

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение –

Варна” ЕООД за периода от 01.01.2019 г. до 16.04.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 

от отговорност д-р Христина Николова Групчева – управител на 

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение –

Варна” ЕООД за периода от 16.04.2019 г. до 01.08.2019 г. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

Резултати от гласуването: за -10; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА РАЗНИ 

 

Юлияна БОЕВА 

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

№ РД20017282ВН/11.09.2020 г., относно допълване на „Годишна програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 

г.“ и вземане на решение за провеждане на публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Студентска“.  

Колеги, мнения и съображения? Заповядайте, г-н Атанасов. 
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Христо АТАНАСОВ 

Г-жо Председател, уважаеми колеги, г-н Бойновски, към Вас е 

въпросът. Всичко звучи много добре. Въпросът е, че месечните разходи, 

мисля, че би трябвало да ги знаете, ще бъдат огромни за този комплекс, 

при положение, че голяма от времето тази територия ще бъде предоставена 

за безвъзмездно ползване плюс мероприятията, които ще се организират от 

Общината. Това е едно голямо перо в разхода на хората, които ще го 

вземат. Освен това става въпрос за инвестиции, които ще трябва да бъдат 

направени, и три хиляди лева без ДДС месечно, доколкото аз прочетох. 

Сигурен съм, че ще има желаещи. Въпросът е, че всеки един, който се е 

занимавал малко с бизнес и инвестиции и се е занимавал със спортен 

комплекс и заведения, и се занимавал с това да предостави безвъзмездно 

ползване на част, а да ги поддържа, защото там разходът е много голям. 

Искам да Ви попитам и да ми отговорите, смятате ли, че това е посилно 

при този наем с тези утежняващи условия за един нормален инвеститор. 

Защото ще отиде някой, който ще го вземе. Ще си го поработи малко. Ще 

види, че нищо не става, и ще се върне в изходна позиция. Това е моето 

мнение. Дано да стане. Дано да бъда опроверган, но мисля и ще Ви 

попитам. Смятате ли? Защото знам, какво означава поддръжката на 

пободен комплекс, при положение, че няма да можеш да ползваш в 

пълнота приходите от целия този комплекс. Това е добре като условие по 

конкурса.  

 

Петко БОЙНОВСКИ 

Обектът е въведен м. май тази година. Все още е гаранционен. Това 

искам само да уточня. Предполагам сте видели в документацията. Имаше 

възложено изготвяне финансов анализ и обосновка за провеждане на 

процедурата. Впоследствие с колегите от финансовите структури на 

Общината ние си направихме наш друг. Има заведение с голяма площ и 

тераса, което заведение, приходите от него ще бъдат изцяло за сметка от 

наемателя. Идеята, която има общинската администрация с това 

предложение, е цялата поддръжка на комплекса да бъде изнесена извън 

Общината. Тоест, ние сме направили анализ на други два комплекса на 

територията на Община Варна. Там приходите от ползване на базата и 

разходите, които де-факто се извършват, наистина са в полза на разходите. 

Но от чисто икономическа гледана точка, от това да поддържаме добър 

спортен комплекс, да се развива масовият спорт, пак даваме възможност 

след определен часови диапазон да се ползва футболното игрище, а то е с 

доста добри размери. Там могат да тренират и детски школи. Въпрос на 

виждане на самия наемател как ще подпише договорите и как ще ги 

ползва. Затова смятам, че е добре при тези условия да се опитаме да го 

предоставим под наем.  Основна  идея на общинската администрация беше 

тази структура, която в момента направихме, да излезе на стопанисване от 
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външен наемател, а не да бъде на общинското предприятие „Спорт Варна“. 

Разходите са бреме за бюджета.    

 

Юлияна БОЕВА 

Очевидно са направено съответните анализи. Колеги, други мнения и 

съображения? Няма. 

Предлагам следните проекти за решения: 

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

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

Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД20017282ВН/11.09.2020 г., Общински съвет – Варна 

приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 

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

Раздел V „Застроени нежилищни имоти – общинска собственост, за които 

община Варна ще се проведе процедура по отдаване под наем по реда на 

чл. 14 от ЗОС и НРПУРОИ, в съответствие с действащата „Методика за 

определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или 

публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и 

вещи – общинска собственост“, с недвижим имот – частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Студентска“, представляващ 

Спортен комплекс в УПИ I-„за парк и спортен терен“, кв. 36 по плана на 

24-ти м.р на гр. Варна, разположен в поземлен имот с идентификатор 

10135.2554.158 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

петдесет и четири.сто петдесет и осем), целия с площ от 8353 (осем хиляди 

триста петдесет и три) кв.м, ведно със сграда на един етаж със смесено 

предназначение с идентификатор 10135.2554.158.1 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.сто петдесет и 

осем.едно) и застроена площ от 607 (шестотин и седем) кв.м, предмет на 

Акт за общинска собственост № 10449/15.07.2020 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2  от Закона 

за общинската собственост, по реда на чл. 64 и чл. 65 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД20017282ВН/11.09.2020 г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 

Община Варна да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под 

наем на недвижим имот – частна общинска собственост, за срок от 10 

(десет) години, находящ се в гр. Варна, ул. „Студентска“, представляващ 

Спортен комплекс в УПИ I-„за парк и спортен терен“, кв. 36 по плана на 

24-ти м.р на гр. Варна, разположен в поземлен имот с идентификатор 

10135.2554.158 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

петдесет и четири.сто петдесет и осем), целия с площ от 8353 (осем хиляди 

триста петдесет и три) кв.м, ведно със сграда на един етаж със смесено 
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предназначение с идентификатор 10135.2554.158.1 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.сто петдесет и 

осем.едно) и застроена площ от 607 (шестотин и седем) кв.м, предмет на 

Акт за общинска собственост № 10449/ 15.07.2020 г., при стартова месечна 

наемна цена в размер на 3 000 (три хиляди) лева, без включен ДДС. 

 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

КОНКУРСНИ  УСЛОВИЯ: 

 

1.Изискване към кандидатите: 

1.1 Предназначението на обекта да бъде запазено – „Спортен 

комплекс“; 

        1.2. Да развиват дейност в пропагандирането на спорта сред 

обществото и децата, подпомагат практикуването му на клубно ниво, 

организират и администрират спортни състезания и участват в тях и са 

изграждали и стопанисвали спортни обекти; 

        1.3. Инвестиционни намерения, свързани с ползването на обекта, 

доказвани с предоставяне на съответните документи и фактури за 

извършена дейност; 

         1.4. Да поема всички разходи, свързани с поддръжката, 

благоустрояването, експлоатацията и охраната на обекта;  

          1.5. Да поема всички разходи за основни и текущи ремонти, 

рехабилитации, реконструкции, преустройства и подобрения в имота, 

които след прекратяване на договора за наем, остават в собственост на 

наемодателя. 

 1.6. Да поема всички разноски за виновно причинени от него вреди 

на обекта. 

 1.7. Да ползва имота според предназначението и да спазва всички 

нормативни изисквания свързани с поддръжката, благоустрояването, 

експлоатацията и охраната му. 

 1.8. Да поеме всички отговорностите, свързани с изискванията на 

нормативните документи на РЗИ, БАБХ, Областна инспекция по труда и 

други общински и държавни институции, по отношение  дейността на 

обекта и изисканията за безопасност при ползването му. 

2. Критерии за оценка на предложенията: 

 Критерии за оценка на предложенията на участниците и начин на 

определяне на тежестта им в комплексната оценка – икономически най-

изгодно предложение, като класирането да се извърши на база следните 

критерии: 

 П1 – предложена от участника крайна цена в лева – тегловен 

коефициент – 30 %; 

 П2 – показател за наетия персонал в обекта – тегловен коефициент – 

10 %; 
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 П3 –  подобрения и инвестиции – тегловен коефициент – 30 %; 

 П4 – опит на кандидата и добра търговска репутация - тегловен 

коефициент – 15 %; 

 П5 – идеен проект за сграда и бистро с визуализация – тегловен 

коефициент – 15 %. 

 Комплексната оценка  на офертата на участника се изчислява по 

формулата: 

Оценяването се извършва по формулата: 

КО = П1х30% + П2х10% + П3х30% + П4х15+ П5х15 

 Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички 

показатели в методиката: 

 П1 – предложената цена – П1=(П1I/П1max)х30, като П1I е 

предложената крайна  цена съгласно ценовото предложение на съответния 

кандидат, а П1max е максимално предложената цена; 

 П2 – численост на наетия персонал в обекта – П2=(П2I/П2max)х10, 

като П2I е предложението на кандидата за нает персонал, а П2max е 

максималния предложен брой нает персонал; 

 П3 – подобрения и инвестиции – П3=(П3I/П3max)х30, като П3I е 

предложената сума за подобрения и инвестиции от кандидата, а П3max е 

максималната предложена сума за  подобрения инвестиции; 

 П4 – /договори, референции и отзиви за добро изпълнение на 

мероприятия, състезания, участия и други по т. 1.2 – 15 т.; добро 

изпълнение на ангажименти по т. 1.2 без референции и отзиви – 5 т./; 

 П5 – /обемно-пространствено решение: естетика и архитектурна 

концепция – 9 т.; функционални изисквания: изпълнение на основната 

функция на сградата и бистрото – 2 т.; качествени изисквания – 

технологична изпълнимост на проекта, вид на предложените материали, 

съответствие с с нормативните изисквания – 4 т./; 

Уточнения: 

 П1 - парична сума в лева, която не може да бъде по-малка от 

определената начална конкурсна цена; 

      П2 – показател за постоянно наетия персонал – предложения брой се 

доказва с представени сключени трудови договори, вписани в НАП до 45 

дни след сключване на договора за наем;  

         П3 – паричната сума предвидена в инвестиционния проект, доказва 

се с предоставяне на съответните документи и фактури за извършена 

дейност; 

        П4 – доказва се с копие на договори, референции и отзиви за добро 

изпълнение; 

        П5 – доказва се с идеен проект за оборудване и обзавеждане на 

сградата и бистрото, със съответните сертификати за ползваните 

материали и настилки. 
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 3. Право на участие в публично оповестения конкурс имат 

еднолични търговци и юридически лица. 

4. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

следните документи: 

4.1. заявление по образец за участие в публично оповестения 

конкурс; 

4.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 

съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 

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

документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 

участника); 

4.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 

името на заявителя, че: 

           а/ не е обявен в несъстоятелност; 

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

           в/ не се намира в ликвидация; 

         4.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с 

конкурсните  условия; 

         4.5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта; 

         4.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в конкурса; 

4.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 600 лева, без 

включен ДДС, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 

CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

4.8. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 

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

сумата от 300 лева, с включен ДДС, платими по IBAN: 

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

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

4.9. Разработки по всяко от условията на конкурса, ако са 

необходими такива; 

4.10. Писмена оферта по образец. 

Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се допускат. 

Документите за участие в конкурса да са издадени в срока от публикуване 

на обявата за провеждане на публично оповестения конкурс до датата за 

подаване на конкурсните документи. 

Не могат да се поставят цени и да се събират такси за ползването на: 

- игрището за волейбол; 

- игрището за баскетбол; 

- детския кът и детската площадка; 

- фитнеса на открито; 

- пешеходните алеи и зоните за отдих между тях. 
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В часовия диапазон 08:00 – 18:00 часа от понеделник до петък се ползва 

безплатно от желаещите и футболното игрище. 

Наемателят предоставя безплатно Спортния комплекс при провеждане на 

спортни мероприятия от община Варна. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 

основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със 

спечелилия участник. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА РАЗНИ 

 

Юлияна БОЕВА 

10.3. Разглеждане на предложение от Фондация „Социалната чайна“ 

с рег. № РД20015320ВН/13.08.2020 г., относно искане за предоставяне за 

ползване на сграда, находяща се на ул. „Преслав“ №53. 

Искането е от Фондация „Социалната чайна“ за сключване на нов 

договор. Ние можем да дадем становище, като проектът за решение да 

бъде изготвен до сесия. Колеги, мнения и съображения? Не виждам. 

Даваме положително становище и възлагаме изготвяне проект за решение 

до сесия.  

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 

 

ДЕСЕТА ТОЧКА РАЗНИ 

 

Юлияна БОЕВА 

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

№ РД20016627ВН/01.09.2020 г., относно допълване на „Годишна програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 

г.“ и вземане на решение за разкриване на пенсионерски клуб в 

помещение, разположено в сграда с идентификатор 30947.501.321.1, с. 

Звездица, ул. „Феникс“ № 52. 

Колеги, мнения и съображения? Няма. 

Предлагам следните проекти за решения: 
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4.0. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

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

Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № РД 20016627ВН/01.09.2020 г., Общински съвет – Варна 

приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 

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

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

които Община Варна ще проведе процедура по учредяване право на 

ползване по реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“,  с 

помещение  разположено в сграда с идентификатор 30497.501.321.1, с. 

Звездица, ул. „Феникс“ № 52, предмет на Акт за общинска собственост № 

10408/26.06.2020 г.  

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

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

общинската собственост, по реда на чл. 48, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ, във 

връзка с чл. 5 от Наредба за организацията и дейността на клубовете за 

пенсионери в Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна 

с рег. № РД 20016627ВН/01.09.2020 г., Общински съвет – Варна разкрива 

пенсионерски клуб в помещение, разположено в сграда идентификатор 

30497.501.321.1 

Гореописаните помещения се предоставят на дирекция „Социални 

дейности“ при Община Варна за безвъзмездно ползване, за нуждите на 

пенсионерската организация на територията на община Варна. 

Издръжката на пенсионерския клуб да бъде в рамките на утвърдения 

бюджет за 2020 г. на Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и 

други”, Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. 

Упълномощава Директора на дирекция „Социални дейности“ да 

упълномощи длъжностно лице – отговорник на обзавеждането и 

оборудването на пенсионерския клуб, както и опазването на 

предоставената общинска собственост. 

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна  

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението. 

Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

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

предложението се приема. 

 
 

Юлияна БОЕВА 

Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 

разходи за 2019 г., освобождаване от отговорност на управители, членове 
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на съвети на директори и контрольори, и избиране на одитори за 2020 г. 

на: 

1.6. „СТАДИОН СПАРТАК“ ЕАД.  

1. Писмо от Венцислав Младенов – Изп. Директор на „Стадион 

Спартак” ЕАД с рег. № ОС20000149ВН-001ВН/01.07.2020 г. относно ГФО 

за 2019 г. и предложение за одитор за 2020 г. 

Колеги, давам думата на г-н Венцислав Младенов – Изп. Директор на 

„Стадион Спартак” ЕАД. 

 

Венцислав МЛАДЕНОВ 

Отчетът е, че през изминалата година дружеството не е извършвало 

дейност. Няма персонал. Не реализира приходи и не отчита. 

 

Юлияна БОЕВА 

Колеги, други мнения и съображения? Няма. 

Предлагам следните проекти за решения: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 

232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 

дейността на „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660, за 2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 

Съвета на директорите на „Стадион Спартак” ЕАД в състав: Венцислав 

Недялков Младенов, Иван Стойчев Буроджиев и Иван Стефанов Иванов за 

периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов, за 

извършване на одиторски контрол на „Стадион Спартак ” ЕАД за 2020 г. 

 
Който е съгласен с така направените предложения за решения, моля 

да гласува. 

 

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

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

председателя на комисията.  

Край на заседанието:12.30 ч. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО“:                                                         

 

 

_______/П/__________                                                 _____/П/__________ 

 

/Юлияна БОЕВА/                                                     /Клавдия ВАСИЛЕВА/ 

 

 

 


