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ПРОТОКОЛ 
 

 № 20 
 

 
Днес 15.03.2022 г. от 10.00 ч. в зала „Пленарна“ се проведе заседание на 

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

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

Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“, Момчил Йондров - Ликвидатор 
на „Порт Палас“ ЕАД  /в ликвидация/, проф. д-р Зорница Златарова - зам. 
управител по медицинската дейност в „СБОБАЛ-Варна“ ЕООД и адв. Росица 
Николова – адвокат довереник към Общински съвет – Варна.  
 

Заседанието откри председателят на комисията Юлияна Боева. 
 
Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ предложи 

заседанието да протече при следният 
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ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД18017176ВН-004ВН/16.12.2021 г., относно учредяване на безвъзмездно 
право на ползване върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
„Възраждане“, бл. 79, вх. А, ет. 2, ап. 4, в полза на Националната комисия за 
борба с трафик на хора, за нуждите на Приют за временно настаняване на 
жертви на трафик на хора. 

2. Разглеждане на писма от Надя Вълкова  – Председател на 
Управителния съвет на „Сдружение за подкрепа на лица с умствени 
затруднения“ с рег. № Д19001163ВН-003ВН/06.08.2021 г. и рег. № 
Д19001163ВН-004ВН/13.10.2021 г., относно продължаване срока на Договор № 
Д19001163ВН/20.06.2019 г. за безвъзмездно право на ползване на имот – частна 
общинска собственост между Община Варна и „Сдружение за подкрепа на лица 
с умствени затруднения“. 

3. Разглеждане на писмо от Елица Ботева  – Управител на „Обреди“ 
ЕООД с рег. № ОС22000133ВН/16.02.2022 г., относно одобряване на 
застраховател на имуществото на дружеството. 

4. Разглеждане на писмо от д-р Соня Цекова  – Управител на „ДКЦ -4 
Варна“ ЕООД с рег. № ОС22000206ВН/08.03.2022 г., относно одобряване на 
застраховател на имуществото на дружеството. 

5. Разглеждане на заявление от Момчил Йондров  – Ликвидатор на „Порт 
Палас“ ЕАД  /в ликвидация/ с рег. № ОС22000048ВН/19.01.2022 г. и писмо от 
Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ с рег. № ОС22000048ВН-004ВН/11.02.2022 г., относно 
даване на съгласие на Ликвидатора на „Порт Палас“ ЕАД  /в ликвидация/ за 
извършване на действия по ликвидацията на дружеството и заличаването му от 
Търговския регистър. 

6. Разглеждане на писма от адв. Емил Димитров – ликвидатор на 
„Жилфонд“ ЕООД с рег. №  РД22003076ВН/11.02.2022 г., рег. №  
РД22003076ВН-001ВН/18.02.2022 г. и писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
РД22003076ВН-002ВН/28.02.2022 г., относно даване на съгласие за бракуване 
на материални активи, изваждане на бракуваните активи от капитала на 
„Жилфонд“ ЕООД и предоставянето им на ОП „Управление на проекти и 
озеленяване“. 

7. Разглеждане на писмо от инж. Злати Златев – изп. директор на 
„Градски транспорт“ ЕАД с рег. №  ОС22000124ВН/15.02.2022 г., относно 
избор на регистриран одитор на „Градски транспорт“ ЕАД.  

7.1. избор на регистриран одитор на „Обреди“ ЕООД.  
7.2. избор на регистриран одитор на „Ученическо и столово хранене“ 

ЕАД.  
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8. Разглеждане на писмо от проф. д-р Христина Групчева – Управител на 
„СБОБАЛ-Варна“ ЕООД с рег. № РД22004249ВН-001ВН/01.03.2022 г., относно 
предоставяне на дяловете от капитала на „Специализирана болница по Очни 
болести за активно лечение - Варна“ ЕООД безвъзмездно, чрез дарение на 
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна. 

9. Разни. 
 
Резултати от гласуването: за - 17; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 

1. Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД18017176ВН-004ВН/16.12.2021 г., относно учредяване на безвъзмездно 
право на ползване върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
„Възраждане“, бл. 79, вх. А, ет. 2, ап. 4, в полза на Националната комисия за 
борба с трафик на хора, за нуждите на Приют за временно настаняване на 
жертви на трафик на хора. 
 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
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. № РД18017176ВН-004ВН/16.12.2021 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г.: допълва  Раздел  XIV 
„Недвижими  имоти  и  вещи - общинска собственост, за които в Община Варна 
ще се проведе  процедура  по учредяване право на ползване по реда на чл. 39 от 
Закона за общинската собственост и разпоредбите на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – публичен 
търг или публично оповестен конкурс, след решение на Общински съвет – 
Варна за лица определени по закон“, с недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, бл. 79, вх. А, ет. 2, ап. 
4, предмет на АОС № 4407/06.06.2007 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, 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. № 
РД18017176ВН-004ВН/16.12.2021 г., Общински съвет – Варна предоставя за 
безвъзмездно ползване на НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИК 
НА ХОРА, ЕИК 17507536, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
1797, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 А, за нуждите на Приют за временно 
настаняване на жертви на трафик на хора, имот - частна общинска собственост, 
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представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.3511.26.9.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.двадесет и шест.девет.четири), с площ 110,26 (сто и десет цяло и 
двадесет и шест стотни) кв. м, с административен адрес: гр. Варна, ж.к. 
„Възраждане“, бл. 79, вх. А, ет. 2, ап. 4, предмет на АОС № 4407/06.06.2007 г. за 
срок от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данък върху недвижимия имот, 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 ползване върху 
гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, необходими 
за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.  

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 

Резултати от гласуването: за - 17; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема. 

 
ВТОРА ТОЧКА 

 
2. Разглеждане на писма от Надя Вълкова  – Председател на 

Управителния съвет на „Сдружение за подкрепа на лица с умствени 
затруднения“ с рег. № Д19001163ВН-003ВН/06.08.2021 г. и рег. № 
Д19001163ВН-004ВН/13.10.2021 г., относно продължаване срока на Договор № 
Д19001163ВН/20.06.2019 г. за безвъзмездно право на ползване на имот – частна 
общинска собственост между Община Варна и „Сдружение за подкрепа на лица 
с умствени затруднения“. 
 

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. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 
48, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество, във връзка с писма от Надя Вълкова – Председател на 
Управителния съвет на „Сдружение за подкрепа на лица с умствени 
затруднения“ с рег. № Д19001163ВН-003ВН/06.08.2021 г. и рег. № 
Д19001163ВН-004ВН/13.10.2021 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
продължаване срока на договор с рег. № Д19001163ВН/20.06.2019 г. между 
Община Варна и „Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения“ на 
безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, 
ж.к. „Чайка“, бл. 67, вх. Б, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2562.182.6.128 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
шестдесет и две.сто осемдесет и две.шест.сто двадесет и осем), с площ от 155 
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(сто петдесет и пет) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост № 
8971/22.04.2016 г., за срок от 5 (пет) години. 

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

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 17; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

ТРЕТА ТОЧКА 
 

3. Разглеждане на писмо от Елица Ботева  – Управител на „Обреди“ 
ЕООД с рег. № ОС22000133ВН/16.02.2022 г., относно одобряване на 
застраховател на имуществото на дружеството. 
 

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. 17 Г, 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 Елица Ботева – управител на „Обреди“ 
ЕООД с рег. № ОС22000133ВН/16.02.2022 г., Общински съвет – Варна 
одобрява избрания от дружеството застраховател – Застрахователно 
акционерно дружество „Армеец“, и дава съгласие за сключване на договор за 
застраховка на сградата и имуществото на дружеството. 

 
Беше проведен дебат, във връзка с ценовите разлики в предложените 

оферти и липсата на информация, относно заданието изпратено от търговското 
дружество към застрахователните компании. 

В тази връзка, Тодор Балабанов предложи проекта за решение да бъде 
гласуван, като до следващото заседание на Общински съвет – Варна, се изиска 
да бъде предоставено заданието, което е изпратено към всяка една от 
застрахователните компании. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 16; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението се приема. 
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ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
 

4. Разглеждане на писмо от д-р Соня Цекова  – Управител на „ДКЦ -4 
Варна“ ЕООД с рег. № ОС22000206ВН/08.03.2022 г., относно одобряване на 
застраховател на имуществото на дружеството. 

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. 17 Г, 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 д-р Соня Цекова  – Управител на „ДКЦ - 4 
Варна“ ЕООД с рег. № ОС22000206ВН/08.03.2022 г., Общински съвет – Варна 
одобрява избрания от дружеството застраховател – Застрахователно 
акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, и дава съгласие за 
сключване на договор за застраховка на сградата и имуществото на 
дружеството. 
 

Тодор Балабанов предложи проекта за решение да бъде гласуван, като до 
следващото заседание на Общински съвет – Варна, се изиска да бъде 
предоставено заданието, което е изпратено към всяка една от 
застрахователните компании. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

 
Резултати от гласуването: за - 17; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 

ПЕТА ТОЧКА 
 
5. Разглеждане на заявление от Момчил Йондров  – Ликвидатор на 

„Порт Палас“ ЕАД  /в ликвидация/ с рег. № ОС22000048ВН/19.01.2022 г. и 
писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“ с рег. № ОС22000048ВН-004ВН/11.02.2022 
г., относно даване на съгласие на Ликвидатора на „Порт Палас“ ЕАД  /в 
ликвидация/ за извършване на действия по ликвидацията на дружеството и 
заличаването му от Търговския регистър. 
 

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. 271 и чл. 272, ал. 4 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 
6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка със свое 
решение № 407-10/8/29.09.2020 г. и писмо рег. № ОС22000048ВН/19.01.2022 г. 
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от Момчил Йондров – ликвидатор на „Порт палас“ ЕАД, ЕИК 160137129, 
Общински съвет – Варна, в качеството си на упражняващ правата на Община 
Варна, като едноличен собственик на капитала на „Централен универсален 
магазин“ ЕАД, ЕИК 148046765 – едноличен собственик на капитала на „Порт 
палас“ ЕАД, РЕШИ: 

1. Дава съгласие за разпределяне в ликвидационен дял на „Централен 
универсален магазин“ ЕАД на следните недвижими имоти, включени в 
капитала на „Порт палас“ ЕАД, а именно: недвижими имоти, находящи се в 
триетажна жилищна сграда, със застроена площ от 108,21 (сто и осем цяло 
двадесет и една стотни) кв. м, с административен адрес гр. Варна, ул. 
„Архимандрит Филарет“ № 7, построена върху дворно място, представляващо 
парцел І, кв. 39 по плана на 8-ми подрайон на гр. Варна, както следва: 

1.1. Първи жилищен етаж, състоящ се от три стаи, складови и сервизни 
помещения, с площ от 108, 21 (сто и осем цяло двадесет и една стотни) кв. м; 

1.2. Втори жилищен етаж, състоящ се от четири стаи, складови и 
сервизни помещения, с площ от 122,21 (сто двадесет и две цяло двадесет и една 
стотни) кв.м, 

заедно с 4 /четири/ броя избени помещения и 4 /четири/ броя тавански 
помещения, както и 64,54% идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж върху дворното място, при граници на сградата: от юг: ул. 
„Архимандрит Филарет“, от изток – сграда; от север – Търговски дом; от запад 
– двор. 

2. Дава съгласие да бъдат отписани от баланса на „Порт палас“ ЕАД като 
несъбираеми вземания в размер на 1 260 380 (един милион двеста и шестдесет 
хиляди триста и осемдесет) лева към датата на приемане на настоящото 
решение, представляващи заемна цена по Договор за заем от 31.03.2008 г. 
между „Порт палас“ ЕАД, като заемодател и „Централен универсален магазин“ 
ЕАД, като заемател. 

Общински съвет – Варна възлага и упълномощава ликвидатора на 
дружеството да осъществи всички правни и фактически действия, необходими 
за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 270, ал. 1, т. 2 и чл. 273 от Търговския закон, във 
връзка със свое решение № 407-10/8/29.09.2020 г. и  писмо рег. № 
ОС22000048ВН/19.01.2022 г. от Момчил Йондров – ликвидатор на „Порт 
палас“ ЕАД, ЕИК 160137129, Общински съвет – Варна, в качеството си на 
упражняващ правата на Община Варна като едноличен собственик на капитала 
на „Централен универсален магазин“ ЕАД, ЕИК 148046765 – едноличен 
собственик на капитала на „Порт палас“, ЕИК 160137129, РЕШИ: 

- Приема окончателен ликвидационен баланс на „Порт палас“ ЕАД към 
датата на приключване на ликвидацията, пояснителен доклад към баланса и 
отчет на ликвидатора. 
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- Освобождава от отговорност ликвидатора на дружеството Момчил 
Райчев Йондров, считано от датата на вписването му, като ликвидатор в 
Търговски регистър при Агенция по вписванията до датата на приемане на 
настоящото решение. 

Възлага и упълномощава ликвидатора на дружеството да заяви в Агенция 
по вписванията, Търговски регистър вписване на заличаването на „Порт палас“ 
ЕАД, ЕИК 160137129.  

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 13; против - 0; въздържали се - 3, 

предложението се приема. 
 

ШЕСТА ТОЧКА 
 

6. Разглеждане на писма от адв. Емил Димитров – ликвидатор на 
„Жилфонд“ ЕООД с рег. №  РД22003076ВН/11.02.2022 г., рег. №  
РД22003076ВН-001ВН/18.02.2022 г. и писмо от Петко Бойновски – директор на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № 
РД22003076ВН-002ВН/28.02.2022 г., относно даване на съгласие за бракуване 
на материални активи, изваждане на бракуваните активи от капитала на 
„Жилфонд“ ЕООД и предоставянето им на ОП „Управление на проекти и 
озеленяване“. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, т. 4 и чл. 17, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с писмо от 
адв. Емил Димитров – ликвидатор на „Жилфонд“ ЕООД с рег. №  
РД22003076ВН-001ВН/18.02.2022 г., Общински съвет – Варна:  

1. Дава съгласие на търговско дружество „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 
813109281, в ликвидация, представлявано от ликвидатора адв. Емил Димитров 
за предоставянето безвъзмездно на Общинско предприятие „Управление на 
проекти и озеленяване“, с представляващ Стоян Аргиров - директор, на 
следните дълготрайни материални активи: 

 

Таблица № 1 
1. Машини и оборудване 

ном. 
по 
ред 

инв.№ А К Т И В И Мярка К-во 
Отчетна 

 
стойност 

Балансова 
стойност към 
31.12.2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 302 Винтоверт бр. 1 176,84 0,00 
2 250 Тезгях работен бр. 1 10,27 0,00 
3 306 Машина за теракот Super remo бр. 1 112,50 0,00 
4 307 Ъглошлайф Rider 125 mmq 950 w бр. 1 37,50 0,00 
5 305 Циркуляр ръчен бр. 1 425,83 0,00 
6 304 Ел. резачка бр. 1 149,99 0,00 

  
Общо Машини и оборудване     912,93 0,00 

       

 

 
 2. Инструменти и предпазни средства 

 1 11 Бъркалка бр. 1 3,33 0,00 
2 13 Вила бр. 1 8,50 0,00 
3 52 Електронен скенер бр. 1 110,00 0,00 
4 12 Клещи бр. 1 3,75 0,00 
5 47 Ключ за маслен филтър бр. 1 4,18 0,00 
6 32 Ключ френски бр. 1 4,92 0,00 
7 26 Комплект Боркорона бр. 1 58,31 0,00 
8 2 Куфар с инструменти бр. 1 25,00 0,00 
9 56 Къртач Bavaria бр. 1 116,66 0,00 
10 19 Лопата крива бр. 2 8,34 0,00 
11 20 Лопата права бр. 2 8,34 0,00 
12 53 Мала бр. 1 5,00 0,00 
13 25 Маламашка бр. 1 7,50 0,00 
14 36 Маска за електрожен бр. 1 4,58 0,00 
15 57 Мастар трапец бр. 1 23,46 0,00 
16 34 Машина за мазане бр. 1 12,08 0,00 

  
Пренос: 

  
403,95 

 
  

Пренос: 
  

403,95 
 17 31 Машинка за рязане на теракот бр. 1 31,49 0,00 

18 10 Мистрия бр. 3 12,00 0,00 
19 44 Мотика бр. 2 20,00 0,00 
20 29 Мултитестер (уред за измерв.ел.ен.) бр. 1 11,29 0,00 
21 9 Нивелир алуминиев бр. 2 86,24 0,00 
22 15 Ножица арматурна бр. 2 26,68 0,00 
23 23 Ножица за ламарина бр. 1 20,42 0,00 
24 42 Ножица лозарска бр. 1 4,99 0,00 
25 46 Оберфреза бр. 1 66,66 0,00 
26 38 Отверка бр. 2 2,00 0,00 
27 27 Отверки-комплект бр. 1 20,63 0,00 
28 37 Очила предпазни бр. 1 5,63 0,00 
29 45 Пила с дръжка бр. 2 6,66 0,00 
30 28 Пистолет бояджийски бр. 1 20,83 0,00 
31 51 Пистолет за гуми бр. 1 12,46 0,00 
32 16 Пистолет за пяна бр. 1 48,20 0,00 
33 14 Пожарогасител бр. 2 145,00 0,00 
34 33 Фреза за гипскартон бр. 1 8,96 0,00 
35 3 Чук - тесла бр. 1 6,65 0,00 
36 6 Шлем заваръчен бр. 1 16,67 0,00 
37 58 Нивелир малък   1 2,92 0,00 
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38 59 Пистолет за пяна   1 10,17 0,00 

 
  

Общо Инструменти и предпазни 
средства     990,50 0,00 

    

                      
    
 3. Стопански инвентар   

1 91 Шкаф за инструменти бр. 1 7,27 0,00 
2 107 Сантимал /кантар/ бр. 1 20,46 0,00 

  
Общо Стопански инвентар 

  
27,73 0,00 

 
IІІ. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 

1 162 Гвоздеи кг 135 0,09 0,00 
2 П1 Пътен знак Г10 бр. 1 34,65 0,00 
3 П2 Пътен знак А39 бр. 1 26,25 0,00 
4 К1 Конуси Н500 бр. 4 40,00 0,00 
5 С2 Стълб за ПЗ бр. 1 35,00 0,00 

    
ОБЩО МАТЕРИАЛНИ 

ЗАПАСИ:     135,99 0,00 
 
2. Разрешава на ликвидатора на търговско дружество „Жилфонд” ЕООД, 

ЕИК 813109281, в ликвидация, с едноличен собственик на капитала Община 
Варна да проведе процедура по бракуване на дълготрайни материални 
активи, собственост на търговско дружество „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 
813109281, в ликвидация, с едноличен собственик на капитала Община Варна, 
както следва: 

 
Таблица № 2 

  
                          І. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ 
АКТИВИ         

ном 
по 
ред 

инв.№ АКТИВИ Мярка К-
во 

Отчетна 
 стойност 

Балансова 
стойност 

към 
31.12.2021 

г. 

Причини 
за брак 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
1 1001 Компютър бр. 1 1148,05 0,00   
2 1002 Компютър бр. 1 1148,05 0,00   
3 1003 Компютър бр. 1 1318,90 0,00   
4 1006 Компютър бр. 1 1044,17 0,00   

    
Общо с/ка 204 - 

Компютърна техника     4659,17 0,00   
                
5   Лада В 50-27 КН бр. 1 4333,34 0,00   
6   Лада В 05-78 НА бр. 1 12789,17 0,00   
7   Форд Транзит В 49-06 КТ бр. 1 15000,00 0,00   
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Общо с/ка 205 - 

Транспортни средства     32122,51 0,00   

8 119 
Охранителна система скл. 
База бр. 1 786,55 0,00   

9 139 
Охранителна с-ма (от 
Черноморец-в бар) бр. 1 1317,00 0,00   

10 140 
Охранителна с-ма (от 
Черном.-в гол.бунг.) бр. 1 655,00 0,00   

    Общо с/ка 209 - Други ДМА     2758,55 0,00   
    ОБЩО ДМА:     39540,23 0,00   

        
        ІI. АКТИВИ, ВОДЕНИ ЗАДБАЛАНСОВО 

  
                                       Стопански инвентар 

 1 36,37 Гардероб бр. 2 17,28 0,00   
2 58 Печка с твърдо гориво бр. 1 5,00 0,00   
3 73-1 Пишеща машина Марица бр. 1 14,78 0,00   
4 89 Хладилник Мраз бр. 1 160,50 0,00   
5 79 Хладилник Бош бр. 1 40,93 0,00   
6 86 Кафе-машина Делонги бр. 1 65,40 0,00   
7 142,143 Бойлер бр. 2 311,67 0,00   
8 118 Принтер Лексмарк бр. 1 308,33 0,00   
9 144 Апарат за вода бр. 1 60,00 0,00   

10 129 Хладилник Граун бр. 1 195,83 0,00   
11 130 Печка готварска Раховец бр. 1 223,33 0,00   
12 131,132 Легло единично бр. 2 290,00 0,00   
13 133 Маса кухненска бр. 1 120,00 0,00   

14 
147,148,

149 Юнга мет. батерия бр. 3 226,98 0,00   
15 151 Касов апарат Датекс DP-150 бр. 1 170,83 0,00   
16 1004 Компютър - втора употреба бр. 1 387,50 0,00   
    Общо Стопански инвентар     2598,36 0,00   

       3. Разрешава на ликвидатора на търговско дружество „Жилфонд” ЕООД, 
ЕИК 813109281, в ликвидация, с едноличен собственик на капитала Община 
Варна да проведе процедура по бракуване на моторни превозни средства, 
собственост на търговско дружество „Жилфонд” ЕООД, ЕИК 813109281, в 
ликвидация, с едноличен собственик на капитала Община Варна, както следва: 

3.1.  лек автомобил марка „Лада”, модел ВАЗ 21101, с рег. номер 
В0578НА, рама № ХТА21101050835029, двигател № 211141253920, цвят – 
светло сив металик, с дата на първа регистрация – 30.11.2005 г., тип на 
двигателя – бензин. 
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3.2.  лек автомобил марка „Лада”, модел ВАЗ 2105, с рег. номер 
В5027KH, рама № ХТА210500L1089751, двигател № 962058, цвят – тъмно 
син, с дата на първа регистрация – 27.11.1989 г., тип на двигателя – бензин. 

3.3.  товарен автомобил марка „Форд”, модел „ТРАНЗИТ”, бордови, с  две 
оси, с рег. номер В4906KТ, рама № WF0CXXGBVCSD51633, двигател № – без 
номер, цвят – бял/син, с дата на първа регистрация – 18.04.1995 г., тип на 
двигателя – дизел. 

4. Разрешава процедурата по ликвидацията да бъде проведена от комисия 
в състав: 

•  ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Емил Борисов Димитров – Ликвидатор на 
„Жилфонд” ЕООД, гр. Варна, в ликвидация; 

•  СЕКРЕТАР: Мария Стефанова Илиева – счетоводител на „Жилфонд” 
ЕООД, гр. Варна, в ликвидация; 

•  ЧЛЕН: инж. Нелияна Иванова Иванова - вещо лице, притежаваща 
сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и 
съоръжения № 30010034 от 14.12.2009 г., издаден от Камара на независимите 
оценители в България съгласно Лиценз № 8188 от 22.04.1999 г. от Агенция по 
приватизация. 

Общински съвет – Варна възлага на ликвидатора на дружеството 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 
 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 17; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 
 

СЕДМА ТОЧКА 
 

7. Разглеждане на писмо от инж. Злати Златев – изп. директор на 
„Градски транспорт“ ЕАД с рег. №  ОС22000124ВН/15.02.2022 г., относно 
избор на регистриран одитор на „Градски транспорт“ ЕАД.  

7.1. избор на регистриран одитор на „Обреди“ ЕООД.  
7.2. избор на регистриран одитор на „Ученическо и столово хранене“ 

ЕАД.  
 

Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
7. 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” 



13 
 

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 - 13; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 
 

След проведени дебати, председателят на комисията предложи следният 
проект за решение:  

7.1. 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 - 7; против - 0; въздържали се - 10 
 

 
Председателят на комисията предложи следният проект за решение:   
7.2. 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 2021 г. 
 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 
решение. 

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

 
ОСМА ТОЧКА 

 
8. Разглеждане на писмо от проф. д-р Христина Групчева – Управител на 

„СБОБАЛ-Варна“ ЕООД с рег. № РД22004249ВН-001ВН/01.03.2022 г., относно 
предоставяне на дяловете от капитала на „Специализирана болница по Очни 
болести за активно лечение - Варна“ ЕООД безвъзмездно, чрез дарение на 
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна. 
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Тодор Балабанов направи предложение горецитираното писмо да бъде 
изпратено за становище по компетентност до Дирекция „Общинска 
собственост, икономика и стопански дейности“ при Община Варна и Дирекция 
„Правно-нормативно обслужване“ при Община Варна. След предоставяне на 
становище от страна на общинската администрация, да се разгледа от Вр.К 
„Правна комисия“ към Общински съвет, като след становище от комисията, се 
разгледа от ПК „Собственост и стопанство“. 

Христо Атанасов предложи Дирекция „Европейски и национални 
оперативни програми“ да предостави информация, относно възможностите за 
финансиране по европейски проекти ремонта на сградата на „СБОБАЛ - Варна“ 
ЕООД. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложеното. 
 
Резултати от гласуването: за - 15; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 

 
 
 

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

Край на заседанието: 11:10 ч. 
 

 
 

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

 
/Юлияна БОЕВА/                                                         /Нели ЕВЛОГИЕВА/ 


