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ПРОТОКОЛ 

 

№ 27 

 

Днес 09.09.2022 г. от 10.10 ч. в зала „Пленарна“ се проведе заседание 

на ПК „Собственост и стопанство“. 

 

На заседанието присъстваха: 

 

Юлияна Боева – председател на комисията 

Красен Иванов  

Людмила Колева – Маринова  

Марица Гърдева  

Мария Ангелова – Дойчева  

Милена Димова   

Николай Малев 

Рюян Ризов 

Станислав Иванов  

Стоян Петков 

Христо Атанасов 

 

Отсъстваха: Ахмед Ахмед, Велин Стоянов, Иван Иванов, Николай 

Костадинов, Николай Почеканов, Светлан Златев, Стефан Станев и Тодор 

Балабанов. 

 

Присъстваха още: г-н Недко Радев – Изпълнителен директор на 

„Пазари“ ЕАД, инж. Николай Антонов – Изпълнителен директор на „Градски 

транспорт”, д-р Божанка Георгиева – Изпълнителен директор на „Ученическо 

и столово хранене” ЕАД, Тодор Генков – 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.  

 

 

Председателят на ПК „Собственост и стопанство“ предложи 

заседанието да протече при следният 
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Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

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

разходи за 2021 г., освобождаване от отговорност на управители, членове на 

съвети на директори и контрольори за 2021 г. и избиране на одитори за 2022 г. 

на: 

1.1. „Дворец на културата и спорта” ЕАД с рег. № ОС22000645ВН-

001ВН/05.08.2022 г. 

1.2. „Ученическо и столово хранене” ЕАД с рег. № ОС22000643ВН-

001ВН/16.08.2022 г. 

1.3. „Обреди” ЕООД с рег. № ОС22000666ВН/05.08.2022 г. 

1.4. „Пазари” ЕАД с рег. № ОС22000639ВН-001ВН/08.08.2022 г. 

1.5. „Градски транспорт” ЕАД с рег. № ОС22000648ВН-

001ВН/17.08.2022 г. 

1.6. „Стадион Спартак“ ЕАД с рег. № ОС22000644ВН-

001ВН/17.08.2022 г. и рег. № ОС22000644ВН-002ВН/25.08.2022 г. 

1.7. „Жилфонд“ ЕООД с рег. № ОС22000647ВН-001ВН/08.08.2022 г. 

2. Разглеждане на писмо от проф. д-р Емил Ковачев – Управител на  

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 

проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД с рег. № 

РД22016789ВН/03.08.2022 г., относно одобряване на застраховател на 

имуществото на дружеството. 

3. Разни. 

 

Резултати от гласуването: за - 10; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема. 

 

ПЪРВА ТОЧКА 

 

 

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

разходи за 2021 г., освобождаване от отговорност на управители, членове на 

съвети на директори и контрольори за 2021 г. и избиране на одитори за 2022 г. 

на:  

1.1. „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: 

 

1.1. 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 
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отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на 

„Дворец на културата и спорта” ЕАД, ЕИК 103156991, за 2021 г. 

1.1.1. 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 за периода от 01.01.2021 г. до 

31.12.2021 г. 

1.1.2. 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 Одиторско дружество „Актив” ООД, за 

извършване на одиторски контрол на „Дворец на културата и спорта” ЕАД 

за 2022 г. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

 

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

предложението се приема.  

 

1.2. „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: 

 

1.2. 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 2021 г. 

1.2.1. 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 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

1.2.2. 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 2022 г. 
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Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

 

Резултати от гласуването: за - 8; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението не се приема. 

 

1.3. „Обреди” ЕООД – Варна. 

 

След изслушване на доклад от Тодор Генков за Годишния финансов 

отчет на търговското дружество, председателят на комисията предложи 

следният проект за решение: 

 

1.3. 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 2021 г. 

1.3.1. 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 Елица Пламенова Ботева – управител на „Обреди” ЕООД, за 

периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

1.3.2. 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 одиторско дружество “Варненска одиторска 

компания“  ООД, за извършване на одиторски контрол на „Обреди” ЕООД 

за 2022 г. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

 

Резултати от гласуването: за - 9; против - 0; въздържали се - 2, 

предложението не се приема. 

 

1.4. „Пазари” ЕАД. 

 

След изслушване на доклад от Недко Радев за Годишния финансов 

отчет на търговското дружество, председателят на комисията предложи 

следният проект за решение: 

 

1.4. 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 
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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 2021 г. 

1.4.1. 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 01.01.2021 

г. до 31.12.2021 г. 

1.4.2. 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 2022 г. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

 

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

предложението се приема. 

 

1.5. „Градски транспорт” ЕАД. 

 

След изслушване на доклад от Николай Антонов за Годишния 

финансов отчет на търговското дружество, председателят на комисията 

предложи следният проект за решение: 

 

1.5. 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 2021 г. 

1.5.1. 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 01.01.2021 г. 

до 31.12.2021 г. 

1.5.2. 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 Велин Светлозаров Попов – управител на 
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„ФИНАНС ОДИТИНГ” ЕООД, за извършване на одиторски контрол на 

„Градски транспорт” ЕАД за 2022 г. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

 

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

предложението се приема. 

 

1.6. „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: 

 

1.6. 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 

„Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660, за 2021 г. 

1.6.1. 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 

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

1.6.2. 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 Светослав Петров Станиславов – регистриран 

одитор, за извършване на одиторски контрол на „Стадион Спартак ” ЕАД за 

2022 г. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

 

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

предложението се приема. 

 

1.7. „Жилфонд“ ЕООД. 

 

След изслушване на доклад от адв. Емил Димитров за Годишния 

финансов отчет на търговското дружество, председателят на комисията 
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предложи следният проект за решение: 

 

1.7. 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 2021 г. 

1.7.1. 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 адв. Емил Борисов Димитров - ликвидатор на „Жилфонд“ ЕООД 

/в ликвидация/ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.  

1.7.2. 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 2022 г. 

 

Председателят на комисията подложи на гласуване предложението за 

решение. 

 

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

предложението се приема. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

 

2. Разглеждане на писмо от проф. д-р Емил Ковачев – Управител на  

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 

проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД с рег. № 

РД22016789ВН/03.08.2022 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. 17Г, ал. 2 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 проф. д-р Емил Ковачев – 

Управител на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 

активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД с рег. № 

РД22016789ВН/03.08.2022 г., Общински съвет – Варна одобрява избрания от 

дружеството застраховател – ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД, и дава 
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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 - 10; против - 0; въздържали се - 0, 

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/ 


