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ПРОТОКОЛ 
 

№ 16 
 
Днес 14.09.2021 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 
Бранимир Балачев  
Велин Стоянов 
Иван Иванов 
Красен Иванов  
Людмила Колева – Маринова  
Марица Гърдева  
Милена Димова  
Николай Костадинов 
Николай Малев 
Николай Почеканов  
Рюян Ризов 
Светлан Златев 
Стефан Станев 
Христо Атанасов 
 
Отсъстваха: Мария Ангелова – Дойчева и Станислав Иванов.  
 
Присъстваха още: Тодор Балабанов - Председател на Общински съвет – 

Варна, Пейчо Пейчев – зам. кмет на Община Варна, г-н Недко Радев – 
Изпълнителен директор на „Пазари“ ЕАД, инж. Злати Златев – Изпълнителен 
директор на „Градски транспорт”, г-н Жельо Алексиев – член на съвета на 
директорите на „Градски транспорт”, д-р Божанка Георгиева – Изпълнителен 
директор на „Ученическо и столово хранене” ЕАД, г-жа Елица Ботева – 
Изпълнителен директор на „Обреди” ЕООД, г-н Минко Христов – 
Изпълнителен директор на „Дворец на културата и спорта” ЕАД, г-н 
Венцислав Младенов – Изпълнителен директор на „Стадион Спартак” ЕАД, 
адв. Емил Димитров – ликвидатор на „Жилфонд“ и адв. Росица Николова – 
адвокат довереник към Общински съвет – Варна.  

 
 
Заседанието откри председателят на комисията Юлияна Боева.  
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Юлияна БОЕВА 
Колеги, давам думата на Председателя на Общински съвет – Варна, г-н 

Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаема г-жо Председател, уважаеми колеги, бих желал да направя 

две предложения. Първото предложение е процедурно – точка Осма от 
дневния ред, да се разгледа, като точка Първа, тъй като имам служебен 
ангажимент и няма да имам възможност да остана за обсъждането, а съм 
вносител. Второто предложение е в т. Разни да се включи за разглеждане и 
едно писмо от общински съветници, относно искане за разглеждане на 
определени преписки.  

 
Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ подложи на 

гласуване предложението т. 8. Разглеждане на предложение от Тодор 
Балабанов – Председател на Общински съвет - Варна с рег. № 
ОС21000250ВН/13.05.2021 г., относно приемане на Наредба за условията и 
реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите на управление 
и контрол на публичните предприятия на Община Варна и Политика за 
участието на Община Варна в общинските публични предприятия, да стане 
точка „Първа“.  

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

предложението се приема. 
 

Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ подложи на 
гласуване предложението в т. Разни, да бъде включена, като т. 9.2. 
Разглеждане на писмо от общински съветници с рег. № 
ОС21000428ВН/02.09.2021 г., относно изслушване на представител на 
дирекция „ОСИСД“ при Община Варна. 

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

предложението се приема. 
 

Рюян РИЗОВ 
Беше прието решение, когато се изпраща предложение за избор на 

застраховател да има поне три оферти и подробно описани заданията по 
застраховките. Офертите на „Двореца на културата и спорта“ са две и 
предложението на „СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД не  е 
описано подробно. Правя предложение да отпаднат от дневния ред. 

 
Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ подложи на 

гласуване предложението т. 3. Разглеждане на писмо от Минко Христов – 
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изп. директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № 
ОС21000309ВН/28.06.2021 г., относно одобряване на застраховател на 
имуществото на „ДКС“ ЕАД да отпадне от дневния ред.  

 
Резултати от гласуването: за - 8; против - 4; въздържали се – 3, 

предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, има три оферти представени. Колегата явно не е видял, че са 

три. 
 
Рюян РИЗОВ 
Грешката е моя, извинявам се. Оттеглям предложението си. 
 
Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ предложи 

заседанието да протече при следният 
 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Разглеждане на предложение от Тодор Балабанов – Председател на 
Общински съвет - Варна с рег. № ОС21000250ВН/13.05.2021 г., относно 
приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор 
на членове на органите на управление и контрол на публичните предприятия 
на Община Варна и Политика за участието на Община Варна в общинските 
публични предприятия.  

2. Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 
разходи за 2020 г., освобождаване от отговорност на управители, членове на 
съвети на директори и контрольори за 2020 г. и избиране на одитори за 2021 г. 
на: 

2.1. „Дворец на културата и спорта” ЕАД с рег. № ОС21000345ВН-
001ВН/13.08.2021 г. и рег. № ОС21000309ВН/28.06.2021 г. 

2.2. „Ученическо и столово хранене” ЕАД с рег. № ОС21000351ВН-
001ВН/04.08.2021 г. 

2.3. „Обреди” ЕООД – Варна с рег. № ОС21000390ВН/02.08.2021 г. 
2.4. „Пазари” ЕАД с рег. № ОС21000348ВН-001ВН/02.08.2021 г. 
2.5. „Градски транспорт” ЕАД с рег. № ОС21000349ВН-

001ВН/05.08.2021 г. 
2.6. „Стадион Спартак“ ЕАД с рег. № ОС21000434ВН/08.09.2021 г. 
2.7. „Жилфонд“ ЕООД с рег. № ОС21000346ВН-001ВН/02.08.2021 г. 
3. Разглеждане на писмо от Минко Христов – изп. директор на „Дворец 

на културата и спорта“ ЕАД с рег. № ОС21000309ВН/28.06.2021 г., относно 
одобряване на застраховател на имуществото на „ДКС“ ЕАД.  
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4. Разглеждане на писмо от проф. д-р Емил Ковачев – управител на 
СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“ ЕООД с рег. № 
РД21013256ВН/29.06.2021 г., относно одобряване на застраховател на 
имуществото на СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“ ЕООД. 

5. Разглеждане на писмо от проф. д-р Георги Кобаков – управител на 
„СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД с рег. № 
ОС21000392ВН/04.08.2021 г., относно одобряване на застраховател на 
имуществото на „СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД. 

6. Разглеждане на писмо от Пейчо Пейчев – Зам. кмет на Община Варна с 
рег. № ОС20000738ВН-005ВН/09.06.2021 г., относно изменение на Решение № 
351-2 (9)/28.06.2016 г. на Общински съвет – Варна. 

7. Разглеждане на предложение от Иван Портних – Кмет на Община 
Варна с рег. № РД21014972ВН/20.07.2021 г., относно даване на съгласие за 
подписване на Анекс към договор между Община Варна и Сдружение 
„Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“ за 
учредяване на възмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Драва Соболч“ № 7А. 

8. Разглеждане на писмо от Емил Борисов Димитров - Ликвидатор на 
„Жилфонд“ ЕООД с рег. № ОС21000280ВН/09.06.2021 г., относно даване на 
съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на движими вещи и моторни 
превозни средства, собственост на „Жилфонд“ ЕООД, гр. Варна. 

9. Разни.  
9.1. Разглеждане на предложение от Иван Портних – Кмет на Община 

Варна с рег. № РД21018652ВН/10.09.2021 г., относно предоставяне на 
„Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на изграден обект „Частично изграждане, 
реконструкция/рехабилитация на канализационната мрежа в СО „Ален Мак“, 
гр. Варна. Етап I – Главни колектори 1 и 2, Етап II – Главни колектори 3 и 4“. 

9.2. Разглеждане на писмо от общински съветници с рег. № 
ОС21000428ВН/02.09.2021 г., относно провеждане на заседание на ПК 
„Собственост и стопанство“ към Общински съвет - Варна. 

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

предложението се приема. 
 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 
 

1. Разглеждане на предложение от Тодор Балабанов – Председател на 
Общински съвет - Варна с рег. № ОС21000250ВН/13.05.2021 г., относно 
приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор 
на членове на органите на управление и контрол на публичните предприятия 
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на Община Варна и Политика за участието на Община Варна в общинските 
публични предприятия.  

Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, бих искал да 

направя предложение за корекция в чл. 12, а именно: в чл. 12, ал. 2 – думата 
„девет“ да бъде заменена със „седем“, в чл. 12, ал. 3 – думата „трима“ да бъде 
заменена с думата „четири“ и в чл. 12, ал. 5 – да отпадне от текста. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението в 

чл. 12, ал. 2 – думата „девет“ да бъде заменена със „седем“, като текста 
придобие следния вид:  

„чл. 12 (2) Комисията за номиниране се състои от седем членове, 
включително Председател, и не по-малко от трима резервни членове“. 

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

предложението се приема. 
 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението в 

чл. 12, ал. 3 – думата „трима“ да бъде заменена с думата „четирима“, като 
текста придобие следния вид:  

„чл. 12 (3) Четирима от членовете се определят от Общински съвет – 
Варна. За Председател на комисията се избира Председателя на Общински 
съвет – Варна, а при невъзможност – определен от него Заместник – 
председател на Общински съвет- Варна“. 

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

предложението се приема. 
 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението в 

чл. 12, ал. 5 – да отпадне. 
 
Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 1 от Закона за 
публичните предприятия и чл. 69, ал. 2 от Правилника за приложение на 
Закона за публичните предприятия и по предложение на Тодор Балабанов -
Председател на Общински съвет – Варна с рег. № ОС21000250ВН/13.05.2021 
г., Общински съвет – Варна приема Наредба за условията и реда за 
провеждане на конкурс за избор на членове на органите на управление и 
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контрол на публичните предприятия на Община Варна, съгласно приложение 
към настоящото решение. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1 от Правилника за 
приложение на Закона за публичните предприятия и по предложение на Тодор 
Балабанов - Председател на Общински съвет – Варна с рег. № 
ОС21000250ВН/13.05.2021 г., Общински съвет – Варна приема Политика за 
участието на Община Варна в публичните предприятия, съгласно приложение 
към настоящото решение. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

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

предложението се приема. 
 
 

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

разходи за 2020 г., освобождаване от отговорност на управители, членове на 
съвети на директори и контрольори за 2020 г. и избиране на одитори за 2021 г. 
на: 

2.1. „Дворец на културата и спорта” ЕАД. 
 
След изслушване на доклад от Минко Христов за Годишния финансов 

отчет на търговското дружество, 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. 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 2020 г. 

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 и 
Силвия Георгиева Иванова от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. и Генадий Христов 
Атанасов за периода от 01.01.2020 г. до 30.04.2020 г. 

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 – 
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Варна избира Одиторско дружество „Актив” ООД, за извършване на 
одиторски контрол на „Дворец на културата и спорта” ЕАД за 2021 г. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

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

предложението се приема.  
 
2.2. „Ученическо и столово хранене” ЕАД. 
 
След изслушване на доклад от Божанка Георгиева Богданова за 

Годишния финансов отчет на търговското дружество, 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. 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 2020 г. 

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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

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 2021 г. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

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

предложението не се приема. 
 

2.3. „Обреди” ЕООД – Варна. 
 
След изслушване на доклад от Елица Ботева за Годишния финансов 

отчет на търговското дружество, 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. 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 2020 г. 

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 
01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

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 2021 г. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

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

предложението не се приема. 
 
2.4. „Пазари” ЕАД. 
 
След изслушване на доклад от Недко Радев за Годишния финансов 

отчет на търговското дружество, 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. 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 2020 г. 

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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

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 2021 г. 
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Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

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

предложението се приема. 
 
2.5. „Градски транспорт” ЕАД. 
 
След изслушване на доклад от Жельо Алексиев за Годишния финансов 

отчет на търговското дружество, 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. 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 2020 г. 

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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

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 2021 г. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 6, 

предложението се приема. 
 

2.6. „Стадион Спартак“ ЕАД. 
 
След изслушване на доклад от Венцислав Младенов за Годишния 

финансов отчет на търговското дружество, 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. 221, т. 7, във връзка с чл. 232а от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
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от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „Стадион Спартак“ 
ЕАД, ЕИК 205175660, за 2020 г. 

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 01.01.2020 г. до 
31.12.2020 г. 

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 – регистриран одитор, за 
извършване на одиторски контрол на „Стадион Спартак ” ЕАД за 2021 г. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

2.7. „Жилфонд“ ЕООД. 
 
Следва изслушване на доклад от адв. Емил Димитров за Годишния 

финансов отчет на търговското дружество. 
 
Установи се, че има необходимост да се уточни от коя дата е 

сключен договора между кмета на Община Варна и Ликвидатора на 
дружеството и съответно от коя дата Ликвидатора адв. Емил Димитров, 
следва да носи отговорност. Във връзка с горното Председателя на 
комисията не подложи на гласуване проектите за решения по отношение на 
„Жилфонд“ ЕООД. 

 
 

ТРЕТА ТОЧКА 
 
 

3. Разглеждане на писмо от Минко Христов – изп. директор на „Дворец 
на културата и спорта“ ЕАД с рег. № ОС21000309ВН/28.06.2021 г., относно 
одобряване на застраховател на имуществото на „ДКС“ ЕАД.  

 
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. 17Г, ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване на 
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правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и писмо от Минко Христов – изпълнителен директор 
на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № ОС21000309ВН/28.06.2021 
г., Общински съвет – Варна одобрява избрания от дружеството застраховател 
- Застрахователно акционерно дружество „Алианц България“, и дава съгласие 
за сключване на договор за застраховка на сградата и имуществото на 
дружеството. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 16; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 
 

4. Разглеждане на писмо от проф. д-р Емил Ковачев – управител на 
СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“ ЕООД с рег. № 
РД21013256ВН/29.06.2021 г., относно одобряване на застраховател на 
имуществото на СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“ ЕООД. 

 
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. 17Г, ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и писмо от Емил Ковачев – управител на 
Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение „Проф. д-р Д. Стаматов - Варна“ ЕООД с рег. № 
РД21013256ВН/29.06.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява избрания от 
дружеството застраховател - „ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, и дава 
съгласие за сключване на договор за застраховка на сградата и имуществото 
на дружеството. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

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

предложението се приема. 
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ПЕТА ТОЧКА 
 

5. Разглеждане на писмо от проф. д-р Георги Кобаков – управител на 
„СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД с рег. № 
ОС21000392ВН/04.08.2021 г., относно одобряване на застраховател на 
имуществото на „СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД. 

 
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. 17Г, ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и писмо от проф. д-р Георги Кабаков - управител на 
„СБАЛОЗ д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД с рег. № 
ОС21000392ВН/04.08.2021 г., Общински съвет – Варна одобрява избрания от 
дружеството застраховател - Застрахователна компания „Армеец“, и дава 
съгласие за сключване на договор за застраховка на сградата и имуществото 
на дружеството. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

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

предложението се приема. 
 

ШЕСТА ТОЧКА 
 

 
6. Разглеждане на писмо от Пейчо Пейчев – Зам. кмет на Община Варна с 

рег. № ОС20000738ВН-005ВН/09.06.2021 г., относно допълване на Решение № 
351-2(9)/28.06.2016 г. на Общински съвет – Варна. 

 
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. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния 
кодекс и във връзка с писмо от Пейчо Пейчев – зам. кмет на Община Варна с 
рег. № ОС20000738ВН-005ВН/09.06.2021 г., Общински съвет – Варна допълва 
точка 2 от Раздел II на свое Решение № 351-2 (9)/28.06.2016 г., като същата 
придобива следния вид: 

„2. Възлага на кмета на Община Варна да сключи договор с ликвидатор 
– адв. Цветелина Ангелова Левашка, който следва да извърши ликвидация на 
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дружеството при спазване разпоредбите на чл. 266 и следващите от Глава 
XVII на Търговския закон“. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

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

предложението се приема. 
 
 

СЕДМА ТОЧКА 
 
 
7. Разглеждане на предложение от Иван Портних – Кмет на Община 

Варна с рег. № РД21014972ВН/20.07.2021 г., относно даване на съгласие за 
подписване на Анекс към договор между Община Варна и Сдружение 
„Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“ за 
учредяване на възмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Драва Соболч“ № 7А. 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 21 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
уведомително писмо с рег. № ЗК21000013ВН/06.01.2021 г. и по 
предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД21014972ВН/20.07.2021 г., Общински съвет - Варна, дава съгласие за 
подписване на анекс към договор с рег. № Д17001048ВН/10.07.2017 г., 
сключен между община Варна и Сдружение „Здраве, култура, 
самочувствие, интегрирано устойчиво развитие", БУЛСТАТ 176444749, за 
възмездно ползване на имот - частна общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Драва Соболч" № 7А, представляващ сграда с 
идентификатор 10135.2558.87.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и осем.осемдесет и седем.три), със застоена 
площ от 69 (шестдесет и девет) кв.м, етажност: 2 (два) етажа, 
предназначение: Заведение за социални грижи, предмет на Акт за 
общинска собственост № 1959/ 18.12.2000 г. за срок до 31.12.2021 г. 
        Всички останали клаузи по договор с peг. № Д17001048ВН/10.07.2017 
г.  остават в сила.  

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на община Варна изготвяне на 
Анекс към договора, както и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение  на  решението. 
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Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
 

ОСМА ТОЧКА 
 
 
8. Разглеждане на писмо от Емил Борисов Димитров - Ликвидатор на 

„Жилфонд“ ЕООД с рег. № ОС21000280ВН/09.06.2021 г., относно даване на 
съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на движими вещи и моторни 
превозни средства, собственост на „Жилфонд“ ЕООД, гр. Варна. 

 
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. 137, ал. 1,  т. 7 от  Търговския закон, чл. 17, 17А 
и 17Б 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 Емил Борисов Димитров - Ликвидатор на „Жилфонд“ ЕООД с рег. № 
ОС21000280ВН/09.06.2021 г., Общински съвет - Варна в качеството си на 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Жилфонд" 
ЕООД, дава съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на следните 
движими вещи и моторни превозни средства, собственост на „Жилфонд“ 
ЕООД, гр. Варна, а именно: 

 
Пози-ци  

№ 
Инв. № ДМА Год. на 

закупу- 
ване 

Мярка К-во Отчетна 
стойност 

Балансова  
стойност къ  
31.08.2020г. 

Начална 
тръжна Цена 

1. 12 Шрайхмус ШЧ 630 1993 бр. 1 1235,88 0,00 360 лв. 
2. 52 Електронен скенер 2010 бр. 1 110,00 0,00 20 лв. 
3. 301 Елгенератор 2007 бр. 1 1779,14 0,00 380 лв. 
4. 236 Абкант малък 1980 бр. 1 62,60 0,00 10 лв. 
5. IIа/3 Абрихт голям с 

борапарат 
 
1993 

бр. 1  
41,73 

 
0,00 

 
380 лв. 

6. 189 Абрихт комбиниран 1984 бр. 1 40,13 0,00 320 лв. 
 IIа/1 Банцинг 1972 бр. 1 15,41 0,00 220 лв. 

7. 0 
30 
17 

Ролетка 30 м  
Ролетка с магнитен 
накрайник 

2007 
2008 

бр. 
бр. 

1 
2 

49,99 
8,76 

0,00 
0,00 

 

8. 209 Бормашина 1983 бр. 1 80,25 0,00 290 лв. 
9. 237 Вал  железарски Рунд 1993 бр. 1 94,70 0,00 0,00 лв. 
10. 302 Винтоверт 2007 бр. 1 176,84 0,00 20 лв. 
11. 45 Електрожен монофазен 1993 бр. 1 6,74 0,00 30лв. 
12. 143 Електрожен трифазен 1993 бр. 1 36,92 0,00 40 лв. 
13. 181а ЗИК машина 1993 бр. 1 210,25 0,00 40лв. 
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14. 262 Крик крокодил 1993 бр. 1 36,60 0,00 10 лв. 
15. 303 

39 
41 
40 

Перфоратор Спарки 
Свредло 
Свредло SDS 22/450 мм  
Свредло за бетон 

2007 
2009 
2009 
2009 

бр. 
бр. 
бр. 
бр. 

1 
1 
1 
1 

175,25 
23,74 
14,12 
24,99 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
50 лв. 

16. IIa/9 Фреза 1993 бр. 1 26,96 0,00 260 лв. 
17. и/2 Шмиргел стационарен 1993 бр. 1 26,00 0,00 60 лв. 
18. 15 Шмиргел стационарен 1993 бр. 1 15,41 0,00 60 лв. 
19. 294 Ъглошлайф 1993 бр. 1 179,57 0,00 30 лв. 
20. 306 Машина за теракот Supe  

remo 
2007 бр. 1 112,50 0,00 50 лв. 

21. 307 
 

26 

Ъглошлайф Rider 125 
mmq  950w 
Комплект Боркорона 

2007 
 
2007 

бр. 
 

бр. 

1 
 

1 

37,50 
 

58,31 

0,00 
 

0,00 

 
50 лв. 

22. 305 Циркуляр ръчен 2007 бр. 1 425,83 0,00 70 лв. 
23. 304 Ел. резачка 2007 бр. 1 149,99 0,00 90 лв. 
24. 308 Косачка моторна 2011 бр. 1 219,00 0,00 50 лв. 

         
26. 50 

 
21 

 
48 
22 

Зарядно устройство за 
автомобили с 2 бр. кабели  
Ключове звездогаечни 
Комплект ключове 
звездогаечни 
Гидория (комплект) 

2010 
 
2007 
 
2009 
2007 

бр. 
 

бр. 
 

бр. 
бр. 

1 
 

1 
 

1 
1 

41,66 
 

37,50 
 

77,01 
45,19 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
0,00 

 
 

0,00 лв. 

27. 56 Къртач Bavaria 2010 бр. 1 116,66 0,00 40 лв. 
28. 35 Машина за лепене PVC 

тръби 
2007 бр. 1 306,60 0,00 20 лв. 

29. 29 Мултитестер (уред за 
измерв.ел.ен.) 

2008 бр. 1 11,29 0,00 0,00 лв. 

30. 46 
33 

Оберфреза 
Фреза  за гипсокартон 

2009 
2007 

бр. 
бр. 

1 
1 

66,66 
8,96 

0,00 
0,00 

50 лв. 
10 лв. 

31. 55 Телфер ел. Einhell 2010 бр. 1 307,50 0,00 100 лв. 
32. 43 Трион моторен 2009 бр. 1 37,49 0,00 100 лв. 
33. 121 Водна помпа 2007 бр. 1 358,33 0,00 70 лв. 
34.  Лада В 50-27 КН 1989 бр. 1 4333,34 0,00 540 лв. 
35.  Лада В 05-78 НА 2005 бр. 1 12789,17 0,00 960 лв. 
36. 31 

 
9 
58 

Машинка за рязане на 
теракот 
Нивел алуминиев Нивели  
малък 

2007 
 
2007 
2008 

бр. 
 

бр. 
бр. 

1 
 

2 
1 

31,49 
 

86,24 
2,92 

0,00 
 

0,00 
0,00 

 
 

10 лв. 

37. С1 Стълби дървени 2010 бр. 2 116,00 0,00 0,00 лв. 
38. 18 Количка строителна 2010 бр. 1 47,08 0,00 20 лв. 

 
 

Продажбата да се извърши чрез провеждането на търг с явно наддаване 
при начална цена за всяка вещ, съгласно посочената в таблицата. 

Началната тръжна цена е определена съгласно извършената оценка от 
вещо лице Нелияна Иванова, притежаваща Сертификат за оценителска  
правоспособност с рег. № 300100034 от 14.12.2009 г. от Камарата на 
независимите оценители в България. 

Размера на депозита за участие в търга е 10% от обявената начална тръжна 
цена за всяка конкретна позиция поотделно и се внася в брой в касата на  
дружеството, за което се издава съответния счетоводен документ. 

Стъпка за наддаване - 10% от обявената начална тръжна цена за всяка 
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конкретна позиция поотделно. 
В хода на търга може да се наддава с не повече от една стъпка на кръг.  
Начин на плащане на постигнатата тръжна цена -  
Предметите се предават на купувача след плащане на цената в брой в 

счетоводството на дружеството и подписване на предавателно-приемателен 
протокол. Заплащането на цената е заедно с ДДС. 

Собствеността върху леките автомобили се прехвърля с подписването  на 
договор с нотариална заверка на подписите. 

Собствеността върху останалите вещи се прехвърля с издадената от 
продавача счетоводна фактура и касов бон за внесената в дружеството сума, 
равна на предложената от купувача цена, плюс ДДС. 

Закупената вещ следва да се вдигне до седем дни от подписване на 
предавателно-приемателен протокол. След този срок купувачът дължи 
магазинаж в размер на 0,5 %  върху продажната цена на ден за срок от един 
месец. В случай, че и след този срок закупената вещ не се вдигне от купувача, 
„Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281,  гр. Варна, в ликвидация,  има  право  да  
развали едностранно договора с купувача, да задържи внесения депозит и да 
обяви нов търг за същата. 

Публичният търг да се проведе в срок от един месец от датата на 
решението на Общински съвет - Варна от 10:00 часа в административната 
сграда на „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281, гр. Варна, бул. „Съборни“ № 
19А, ет. 2. 

 Общински съвет - Варна утвърждава следните 
 

Т р ъ ж н и  у с л о в и я: 
 

 1. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които: 
 1.1. Нямат задължения по данъчно-осигурителна сметка в НАП; 
 1.2. Нямат задължения към Община Варна. 
 2. За участие в търга са необходими следните документи: 
 2.1. Заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни 

документи; 
 2.2. Удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на едноличните търговци и юридическите  лица 
/оригинал/, или заверено от участника - физическо лице, копие от личната 
карта; 

 2.3. Съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство по обявяване на несъстоятелност, или се намира в ликвидация - 
за ЕТ и юридическите лица, /оригинал/; 

 2.4. Удостоверение от Съдебно изпълнителната служба при РС – Варна за 
липсата на образуване изпълнителни дела срещу участника, оригинал; 

 2.5. Свидетелство за съдимост за физическите лица и за лицата, 
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управляващи или представляващи ЕТ и ЮЛ, оригинал; 
 2.6. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 

сметка от съответното подразделение на НАП, оригинал; 
 2.7. Удостоверение за липса на задължения към публични вземания към 

Община Варна от дирекция „Местни данъци“ - оригинал; 
 2.8. Служебна бележка за недължими общински вземания към Община 

Варна, оригинал; 
 2.9. БУЛСТАД/ЕИК - удостоверение от Агенцията по вписванията - 

оригинал; 
 2.10. Декларация за липса на просрочени парични задължения към 

работниците и служителите, на които кандидата е работодател - за ЕТ и ЮЛ; 
 2.11. Декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 

получаване и запознаване с тръжните условия; 
 2.12. Декларация за извършен оглед на вещите; 
 2.13. Декларация за не разгласяване на информация, получена във връзка 

с участието в търга; 
 2.14. Платежен документ за внесен депозит; 
 3. 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. 

 4. Огледа на избраната вещ може да се извършва всеки работен ден от 
10:00 – 12:00 и 13:00 – 15:00 часа през работни дни за времето до последния 
работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително, в 
присъствието на представител на дружество „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 
813109281, гр. Варна, в ликвидация, на следния адрес: гр. Варна, р-н 
„Владислав Варненчик“, Промишлена зона „Север“, ул. ,,Перперикон“ № 11, 
Складова база на Община Варна. 

 5. Провеждането на огледа се извършва след заявка на място в офиса на 
дружеството или на телефон 052/620-815, г-жа Мария Илиева, за уточняване 
на датата и часът на огледа. 

 6. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен 
плик, като върху плика се отбелязват името /фирмата/ на участника и 
цялостното наименование на търга. 

 7. При липса на кандидати за дадена вещ, ще се проведе нов търг с 
намалена стартова цена. 

 8. Депозитът на спечелилия търга за съответната позиция се задържа до 
плащане на продажната цена. При отказ на участник обявен за спечелил 
съответната вещ, да плати посочената от него цена, депозитът му се задържа и 
се предлага на класирания на второ място да закупи вещта по предложената от 
него цена, която не може да бъде по-ниска от първоначалната посочена в 
тръжната документация. 
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9. Връщането на депозитите на неспечелилите търга участници се 
извършва в три дневен срок след подписване на тръжния протокол за всяка 
позиция поотделно в счетоводството  на дружеството.  

Условията за провеждане на търга се оповестяват по подходящ начин, 
съгласно Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху 
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества. 

Общински съвет - Варна упълномощава ликвидатора на „Жилфонд“ 
ЕООД, гр. Варна да назначи комисия за провеждане на търга, както и да 
одобри протокола от проведения търг и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

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

предложението се приема. 
 

ДЕВЕТА ТОЧКА 
 
 
9.1. Разглеждане на предложение от Иван Портних – Кмет на Община 

Варна с рег. № РД21018652ВН/10.09.2021 г., относно предоставяне на 
„Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на изграден обект „Частично изграждане, реконструкция/ 
рехабилитация на канализационната мрежа в СО „Ален Мак“, гр. Варна. Етап 
I – Главни колектори 1 и 2, Етап II – Главни колектори 3 и 4“. 

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. 8, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 11 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на Кмета на 
Община Варна с рег. № РД21018652ВН/10.09.2021 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да се предостави за стопанисване, поддържане и 
техническа експлоатация на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД 
новоизграден инфраструктурен обект – публична общинска собственост 
на основание чл. 19, ал. 1, т. 4 „б“ от Закона за водите, представляващ 
строеж: „Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на 
канализационната мрежа в СО „Ален Мак“, гр. Варна. Етап I – Главни 
колектори 1 и 2, Етап II – Главни колектори 3 и 4“. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението. 
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Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

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

предложението не се приема. 
 
 
9.2. Разглеждане на писмо от общински съветници с рег. № 

ОС21000428ВН/02.09.2021 г., относно провеждане на заседание на ПК 
„Собственост и стопанство“ към Общински съвет - Варна. 

 
 
Във връзка с разглежданото писмо, Председателя на ПК 

„Собственост и стопанство“ пое ангажимента да свика заседание на 
комисията в петък – 17.09.2021 г. 

 
 
 
 
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/                                                         /Нели ЕВЛОГИЕВА/ 


