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ПРОТОКОЛ 
 

 № 21 
 

Днес 14.04.2022 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 
Иван Иванов  
Красен Иванов  
Людмила Колева – Маринова  
Марица Гърдева  
Мария Ангелова – Дойчева  
Милена Димова  
Николай Костадинов 
Николай Малев 
Рюян Ризов  
Светлан Златев  
Станислав Иванов 
Стефан Станев 
Тодор Балабанов  
Христо Атанасов 
 
Отсъства: Николай Почеканов и Стоян Петков. 

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

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

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

заседанието да протече при следният 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22005276ВН/11.03.2022 г. и писмo от Таня Опрева – управител на „Опреви 
ИТ“ ООД с рег. № РД22005276ВН-001ВН/24.03.2022 г., относно приемане на 
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„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2022 г.”. 

2. Разглеждане на писмо от Анелия Клисарова – Председател на ПК 
„Здравеопазване“ с рег. № ОС22000081ВН-001ВН/28.03.2022 г., относно 
допълване на решение № 567-4/17/15.06.2021 г. на Общински съвет - Варна. 

3. Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 
разходи за 2020 г., освобождаване от отговорност на управителя за 2020 г. и 
избиране на одитор за 2021 г. на „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/. 

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

предложението се приема. 
 

ПЪРВА ТОЧКА 
 

1. Разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22005276ВН/11.03.2022 г. и писмo от Таня Опрева – управител на „Опреви 
ИТ“ ООД с рег. № РД22005276ВН-001ВН/24.03.2022 г., относно приемане на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2022 г.”. 
 

Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 
икономика и стопански дейности“ при Община Варна представи „Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 
2022 г.”. Последваха изказвания направени от граждани, които Петко 
Бойновски коментира. 

 
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, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 
собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 
РД22005276ВН/11.03.2022 г., Общински съвет – Варна приема „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 
2022 г.“, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение.  
 

Резултати от гласуването: за - 14; против - 0; въздържали се - 3, 
предложението се приема. 

 
ВТОРА ТОЧКА 

 
2. Разглеждане на писмо от Анелия Клисарова – Председател на ПК 

„Здравеопазване“ с рег. № ОС22000081ВН-001ВН/28.03.2022 г., относно 
допълване на решение № 567-4/17/15.06.2021 г. на Общински съвет - Варна. 
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Председателят на комисията предложи следният проект за решение:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския 
закон, чл. 100, ал. 1, ал. 2, т. 4, ал. 4 и ал. 8 от Закона за лечебните заведения, чл. 
8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, чл. 62, 
ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с писмо от Анелия 
Клисарова – Председател на ПК „Здравеопазване“ с рег. № Д19001923ВН-
022ВН/28.03.2022 г., Общински съвет – Варна допълва свое решение № 567-
4/17/15.06.2021 г., относно увеличаване капитала на “Специализирана болница 
за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД, със 
следния текст: 

„За изравняване размера на дяловете до кратни на 10 /десет/ - номинална 
стойност на един дял, съобразно устава на “Специализирана болница за активно 
лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД, Община Варна 
внася парична вноска в размер на 214,04 /двеста и четиринадесет лева и четири 
стотинки/ лева”. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 16; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 

ТРЕТА ТОЧКА 
 

3. Приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за приходи и 
разходи за 2020 г., освобождаване от отговорност на управителя за 2020 г. и 
избиране на одитор за 2021 г. на „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/. 
 

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

местната администрация чл. 270, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/, ЕИК 
813109281 за 2020 г. 

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

предложението се приема. 
 
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 
управителя на „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/ инж. Ясен Станчев Везиров за 
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периода от 01.01.2020 г. до 02.11.2020 г. /датата на вписване на прекратяването 
на дружеството чрез ликвидация в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията/. 

 
Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 
 
Резултати от гласуването: за - 12; против - 0; въздържали се - 4, 

предложението се приема. 
 

3.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 270, ал. 2, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност Ликвидатора на 
„Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/ адв. Емил Борисов Димитров за периода от 
02.11.2020 г. /датата на вписване на прекратяването на дружеството чрез 
ликвидация в Търговския регистър при Агенция по вписванията/ до 31.12.2020 
г. 
 

Резултати от гласуването: за - 12; против - 0; въздържали се - 4, 
предложението се приема. 
 

3.3. 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 –управител на „АНТАРЕС” 
ООД, за извършване на одиторски контрол на „Жилфонд“ ЕООД /в 
ликвидация/ 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. 
 

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

 
 

Край на заседанието: 14:45 ч. 
 

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

 
/Юлияна БОЕВА/                                                         /Нели ЕВЛОГИЕВА/ 


