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ПРОТОКОЛ 
 

 № 25 

 

Днес 08.08.2022 г. от 10.15 ч. в зала „Пленарна“ се проведе заседание 

на ПК „Собственост и стопанство“. 

 

 

На заседанието присъстваха: 

 

Юлияна Боева – председател на комисията 

Иван Иванов  

Милена Димова  

Николай Костадинов  

Николай Почеканов  

Станислав Иванов  

Тодор Балабанов  

Христо Атанасов 

 

Отсъства: Ахмед Ахмед, Велин Стоянов, Красен Иванов, Людмила 

Колева – Маринова, Марица Гърдева, Мария Ангелова – Дойчева, Николай 

Малев, Рюян Ризов, Светлан Златев, Стефан Станев и Стоян Петков. 

 

 

Присъстваха още: адв. Росица Николова – адвокат довереник към 

Общински съвет – Варна.  

 

Заседанието откри председателят на комисията Юлияна Боева, при 

следния 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Разглеждане на писмо от Тодор Балабанов – Председател на 

Общински съвет - Варна с рег. № ОС22000669ВН/05.08.2022 г., относно 

одобряване на типови договори за възлагане на управлението на общинските 

търговски дружества. 

2. Разни. 

 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложения 

дневен ред. 

 

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

предложението се приема. 
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ПЪРВА ТОЧКА 

 

1. Разглеждане на писмо от Тодор Балабанов – Председател на 

Общински съвет - Варна с рег. № ОС22000669ВН/05.08.2022 г., относно 

одобряване на типови договори за възлагане на управлението на общинските 

търговски дружества. 

 

Бяха поставени въпроси от членовете на комисията, на които Тодор 

Балабанов отговори. 
 

 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. 67 и чл. 70 от Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 147, ал. 2 и чл. 219, ал. 2 

от Търговския закон, чл. 5 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 

собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 

дружества и по предложение на Тодор Балабанов – Председател на Общински 

съвет – Варна с рег. № ОС22000669ВН/05.08.2022 г., Общински съвет – Варна 

одобрява образци на договори за възлагане на управлението на едноличните 

търговски дружества с общинско участие, както следва: 

1. Договор за управление на ЕООД, съгласно приложение № 1;  

2. Договор за управление на ЕАД за изпълнителен член на Съвета на 

директорите, съгласно приложение № 2; 

3. Договор за управление на ЕАД за член/независим член на Съвета на 

директорите, съгласно приложение № 3. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение.  

 

Резултати от гласуването: за - 7; против - 0; въздържали се - 1, 

предложението се приема. 
 

 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателя на комисията.  

 

Край на заседанието: 10:25 ч. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                    ПРОТОКОЛИРАЛ: 

ПК „СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО“:                                                         

 

_______/П/__________                                               ________/П/_________ 

 

/Юлияна БОЕВА/                                                         /Нели ЕВЛОГИЕВА/ 


