
 

ДО ТОДОР БАЛАБАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

ОТ ППГОС „Демократична България – Обединение“  

 

Относно: Отмяна на Решение №768-3, взето по протокол 22 от заседание  на 10.12.2021г. на 

Общински съвет – Варна относно Увеличаване на капитала на „Пълдин Туринвест“ АД, чрез 

апорт на притежаваните от Община Варна акции от капитала на „Международен Пловдивски 

панаир“ АД 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С горепосоченото решение Общински съвет Варна: 

1) отменя свое Решение № 638-2, прието по Протокол № 18 от заседание, проведено на 

02.05.2017 г., с което Общински съвет – Варна е дал съгласие на основание чл. 28, ал. 7 от Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол за безвъзмездно прехвърляне от община Варна на 

Държавата чрез Министъра на икономиката на 16 314 400 броя безналични акции, всяка от които с 

номинална стойност 1 (един) лев, представляващи 29 на сто от капитала на „МЕЖДУНАРОДЕН 

ПАНАИР ПЛОВДИВ“ АД, ЕИК 825278766, заедно с произтичащите от това права и задължения и е 

упълномощил Кмета на община Варна да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на 

собствеността върху акциите с Министъра на икономиката, както и да извърши всички други правни 

и фактически действия за прехвърляне на акциите и  

2) Дава съгласие ОБЩИНА ВАРНА да стане акционер в „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, 

ЕИК 160053115 и да апортира в капитала на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 160053115, 

притежаваните от ОБЩИНА ВАРНА 16 314 400 броя обикновени поименни безналични акции с право 

на глас в Общото събрание на акционерите, с номинал на всяка една от по 1 лев, от капитала на 

„МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 825278766, при съответно приложение 

на разпоредбите и процедурите по чл.72 от Търговския закон за оценяването им, чл. 73 от 

Търговския закон за внасяне на непаричната вноска и съответните процедури за увеличаване на 

капитала на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 160053115 със стойността на апортираните 

от ОБЩИНА ВАРНА акции, съгласно определената пазарна стойност на непаричната вноска по 

изготвеното заключение по оценителската експертиза на вещите лица, назначени по реда на чл. 72, 



ал. 2 от Търговския закон съгласно акт за назначаване на вещи лица № 20210929090006/30.09.2021г. 

от Агенция по вписванията, Търговски регистър и която стойност е в размер на 16 314 400 лв., на 

която съответстват 16 314 400 броя акции с номинална стойност от по 1 лев от капитала на „ПЪЛДИН 

ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 160053115. 

Горепосоченото решение е взето от Общински съвет Варна при непълно изясняване на 

всички относими факти и обстоятелства и същото следва да се отмени.   

Мотивите, взети предвид от Общински съвет, се съдържат в предложението от 

Председателя на Съвета на директорите в „Пълдин Туринвест“ АД. По съществото си те са, че за 

Община Варна е по-добре вместо да е акционер в „Международен панаир Пловдив“ АД с 29 %, да 

е акционер в „Пълдин Туринвест“ АД с 8.4 %, защото Пълдин Туринвест има много имоти и 

възможности общината да получава дивидент, а тази възможност в Международен панаир Пловдив 

е по-малка. Общински съвет Варна не е получил информация и не е анализирал реалното състояние 

на имотната обезпеченост на Пълдин Туринвест, предвид факта, че с по-голямата част от имотите 

дружеството вече се е разпоредило - апортирани в други дружества, дарени, продадени. Общински 

съвет Варна не е получил информация и не е анализирал възможността за получаване на дивиденти 

в дружеството, в което иска да стане акционер, нито дали някога са разпределяни дивиденти и 

съществува ли такава възможност при наличието на сериозен размер на непокрита загуба. 

Ето защо предвид гореизложеното и предвид нуждата от защита интересите на Община 

Варна  

 

И на основание чл.21, ал.1, т. 8, 9 и т.24 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 51 и сл. от Закона за 

общинската собственост, предлагаме на Общински съвет – Варна да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

I. Общински съвет Варна отменя Решение №768-3, взето по протокол 22 от заседание  на 

10.12.2021г. относно Увеличаване на капитала на „Пълдин Туринвест“ АД, чрез апорт на 

притежаваните от Община Варна акции от капитала на „Международен Пловдивски панаир“ АД. 

 

II. Възлага на Кмета на община Пловдив организацията и изпълнението на настоящото 

решение 

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл.21, ал.1, т. 8, 9 и т.24 и ал.2 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 51 и сл. от Закона за общинската собственост. Фактическото основание за 

вземане на решението произтича от това, че същото е взето от Общински съвет Варна при непълно 

изясняване на всички относими факти и обстоятелства и същото следва да се отмени. 

 


