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ПРОТОКОЛ 
 

№ 17 
 
Днес 17.09.2021 г. от 14.00 ч. в зала „Пленарна“ се проведе заседание на 

ПК „Собственост и стопанство“. 
 

На заседанието присъстваха: 
 
Юлияна Боева – председател на комисията 
Ахмед Ахмед 
Велин Стоянов 
Красен Иванов 
Людмила Колева – Маринова 
Милена Димова  
Николай Костадинов 
Николай Малев 
Николай Почеканов 
Рюян Ризов 

          Христо Атанасов 
 
Отсъстваха: Бранимир Балачев, Иван Иванов, Марица Гърдева, Мария 

Ангелова – Дойчева, Светлан Златев, Станислав Иванов и Стефан Станев. 
 

Присъстваха още: Тодор Балабанов - Председател на Общински съвет – 
Варна, Пейчо Пейчев – зам. кмет на Община Варна, адв. Росица Николова – 
адвокат довереник към Общински съвет – Варна и Евгени Орманлиев – 
началник отдел „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“ при Община Варна.  
 

Заседанието откри председателят на комисията Юлияна Боева.  
 

 
Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ предложи 

заседанието да протече при следният 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Разглеждане на писмо от общински съветници с рег. № 
ОС21000428ВН/02.09.2021 г., относно изслушване на представител на 
дирекция „ОСИСД“ при Община Варна. 

2. Разни.  
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Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 

 
ПЪРВА ТОЧКА 

 
1. Разглеждане на писмо от общински съветници с рег. № 

ОС21000428ВН/02.09.2021 г., относно изслушване на представител на 
дирекция „ОСИСД“ при Община Варна. 

 
Бяха поставени въпроси от Христо Атанасов, на които Пейчо Пейчев - 

зам. кмет на Община Варна обстойно отговори, както и изказвания от 
общинските съветници Красен Иванов и Мартин Златев.  

Пейчо Пейчев пое ангажимента в рамките на един месец да бъдат 
окомплектовани преписките споменати в разглежданото писмо с актуални 
пазарни оценки, данъчни оценки и при необходимост актуализиране на друга 
информация. Същите  ще бъдат входирани в Общински съвет за разглеждане 
на заседание на ПК „Собственост и стопанство“ и на заседание на 
Общински съвет - Варна. 
 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 
председателя на комисията.  

 
 

 
 

Край на заседанието: 14.25 ч. 
 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                    ПРОТОКОЛИРАЛ: 
ПК „СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО“:                                                         
 
________/П/_________                                                _________/П/________ 
 
/Юлияна БОЕВА/                                                         /Нели ЕВЛОГИЕВА/ 


