
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 24 
 
Двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Иван Луков, 
се проведе на 21.10.2013 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 11:30 часа.   

  
Присъстват 42 общински съветника, отсъстват: 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Лидия ПЕТКОВА 
Петър ТОДОРОВ 
Петър ЛИПЧЕВ 
Пламен НАЧКОВ 
Тодор МУТАФОВ 
 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми колеги, откривам Двадесет и четвъртото заседание на 

Общински съвет – Варна. В началото искам да ви съобщя, че в канцеларията 
на Общински съвет – Варна е постъпило заявление от г-н Николай Стоянов, 
който поради лични причини желае да напусне Общински съвет – Варна. 
Всички знаем, че той имаше проблеми, пострада и поради болест, но се 
надяваме, че вече се възстановил достатъчно добре и до края на годината ще 
ни бъде отново в полза в личен план. В този смисъл искам да поканя г-н 
Стоянов на трибуната. 

 
Николай СТОЯНОВ 
Г-н председател на общинския съвет, господа общински съветници, 

отдавна исках да напусна общинския съвет. Ще извинявате много, ще ме 
извините за това, че по-дълго време бях тука, успях да ви задължа, успях да 
ви измъча, извинявайте от сърце.  

 
Иван ЛУКОВ 
Аз искам съвсем накратко да прочета едно послание. Според едно 

определение на понятието „политика“ – тя е царско изкуство, което е набор 
от конкретни умения да се защитят всички граждани и да се ползва знанието 
за правилно и мъдро управление. Политикът, който достойно прилага този 
набор от умения в политиката за Варна в нейната нова демократична история 



години на ред е нашия колега Николай Стоянов. Всички общински съветници 
в тази зала сме се учили на първи стъпки в политиката от него. Черпили сме 
от неговата голяма любов и уважение към хората. Респектирали сме се от 
неговата честност, принципност и всеотдайност за каузата „служа на Варна“. 
Той е пример на мъдро управление в общинския съвет, уважаван колега, 
търпелив учител и всеотдаен приятел. Благодарим ти приятелю за 
положените огромни усилия за развитието на Варна в трудните години на 
прехода и ти желаем от сърце здраве и дълголетие. Общински съвет – Варна.  

 
Николай СТОЯНОВ 
Благодаря, общински съветници. Председателю на общинския съвет, 

благодаря и на Вас. На вас много здраве, всичко хубаво.  
 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на г-н кмета на община Варна.  
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа, уважаеми г-н 

Стоянов. Бих искал да засвидетелствам огромното си лично уважение и 
благодарност, естествено с най-сърдечни пожелания за здраве и дълголетие, и 
ако ми позволите символично да Ви подаря една реплика на златното ни 
съкровище, защото смятам, че Вие сте били и сте едно съкровище за Варна. 
Благодаря още веднъж.  

 
Николай СТОЯНОВ 
Благодаря г-н кмете. Желая Ви много здраве и успех във всичко. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Станев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н Стоянов, уважаеми колеги и гости, г-н кмете, г-н 

председател. Аз познавам Николай от първия ден на демокрацията и затова в 
мен нахлуват много спомени, но по принцип трябва да гледаме не в 
миналото, а в бъдещето. За миналото ще кажа едно – не само той, много 
достойни хора е имало в тази зала, има и ще има. Принципа на очернянето не 
може да важи за Николай, защото той има нещо, което отсъства в повечето от 
нас, има онази много дълбока човещина да приеме и злото, като нещо което 
се случва в живота и не трябва заради една малка злинка да убиваме цялата 
добрина. Николай беше политик, беше председател на Общински съвет, 



днеска сутринта му казах – тогава разбрах каква е разликата между 
предишния председател Герасков и него, тогава разбрах какъв трябва да бъде 
един председател на Общински съвет. Но най-важното послание, което 
Николай изпрати към мен и към колегите от нашата група, и към всички, и 
към цяла Варна беше, че има хора, които са готови да жертват себе си, да 
жертват семействата си, заради града, заради добрата политика, заради 
добрите неща, които се случват. И има хора, които не бият тъпана, но които 
го правят. И колкото повече ние се приближаваме към тях независимо от 
бурните страсти и неволи, толкова по-щастливо ще бъде и нормално 
съществуването на града. Аз съм щастлив, че живях с Николай, че ще живея с 
Николай, щастлив съм че ми е приятел, щастлив съм че бях с него през 
всичките тези години и ще бъда до тогава, до когато сърцето ми дава. 
Николай да си жив и здрав, и нека всички да помнят, че в този Общински 
съвет винаги е имало хора, които са готови да дадат и живота си. Така се 
прави за Варна и така се прави за България. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тодоров. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Значи, малко ме изненадахте с това нещо. Ники и аз искам да се обърна 

към теб от името на моите колеги от БСП – знаеш, че ти беше един 
председател на Общински съвет в едно много сложно време, а тогава нещата 
полека лека се бяха поизгладили и това се дължеше на твоята тихост, на 
твоята устойчивост и толерантност голяма, която ти проявяваше, за което ние 
ти благодарим. Имаме малко сходни неща в нашите съдби, но трябва да ги 
преодолеем с теб. Желаем ти здраве, щастие, винаги да бъдеш полезен и ние 
да бъдем полезни на теб.  

 
Веселина САВОВА 
Може ли, г-н Луков? 
 
Иван ЛУКОВ 
Да. 
 
Веселина САВОВА 
Николай и аз искам да кажа две думи, но не искам всичко това тук да 

звучи като погребение, защото това не е така. Обръщам се към всички в тази 
зала – погледнете този човек и аз като един от малкото, които за тези двадесет 
и повече години следя изцяло и съм участвала в работата на общинския съвет, 



мога да ви кажа, че това е най-добрия председател от 90-та година до днес. Г-
н Луков, имате възможност да се поучите от него, ако искате да ползвате 
неговите консултации, а тези които са в залата тук трябва да знаете, че когато 
се работеше с г-н Николай Стоянов нямаше подмолни неща, понякога имаше 
челен сблъсък, но никога нямаше подмолност. Така че много ви моля, това че 
Варна губи в момента един общински съветник, нека той да ви остане пример 
за вас и от време на време говорете, за да ви казва какво е право и как трябва 
да бъде правено това, което става в тази зала. Това е един от малкото хора за 
тези години, който си тръгва от политиката с вдигнато лице. Ники, пожелавам 
ти много здраве и дано да те виждаме тука при нас.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря.  
 
Даниела СТОЙНОВА 
И понеже за съжаление сигурно малко хора вече помнят какво беше 

тогава, когато беше на върха на управлението СДС и когато създавахме тази 
партия заедно с Николай – имаше много трудни моменти, имаше много 
изпитания и наистина той беше председател, както каза г-н Тодоров в едно 
много сложно време, винаги запази достойнството си, винаги бяхме заедно и 
успявахме да отстояваме каузата. Надявам се сега също да се намери кауза – 
каузата Варна разбира се, не само политиката и искам Николай винаги да си 
спомня онази синя птица, която му подарих, когато стана председател на 
общинския съвет. Тя е жива въпреки това, което се случва. Желая ти да се 
виждаме често и да продължаваш да отстояваш каузата. 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на представителя на ОИК, Велин Жечев. Велин Жеков, 

извинявайте.  
 
Велин ЖЕКОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, уважаеми 

дами и господа. Ще ви прочета решение № 587 на ОИК – Варна от 09.10.2013 
г. С решение № 586 ОИК – Варна е започнала процедура по прекратяване 
пълномощията на Николай Георгиев Стоянов като общински съветник 
поради лични причини. ОИК – Варна констатира, че в предвидения от закона 
срок не е постъпило възражение от негова страна. При спазване на срока и 
при наличие на обстоятелствата изисквани от закона, на основание чл. 30, ал. 
6 и чл. 30, ал. 4 ЗМСМА във връзка чл. 277 и чл. 33 ИК, ОИК – Варна реши:  



1. Прекратява пълномощията на Николай Георгиев Стоянов като 
общински съветник от групата на ПП „ГЕРБ“ в Общински съвет – Варна и 
анулира издаденото му удостоверение. 

2. Обявява следващия в листата на ПП „ГЕРБ“ – Николай Лалев Дочев 
за избран за общински съветник в Общински съвет – Варна и му издава 
удостоверение.  

И има още една смяна на общински съветник. С решение № 
588/09.10.2013 г. с писмо от председателя на Общински съвет е постъпило 
заявление от Желев Николов Железов до ОИК – Варна и копие от заповед за 
назначаване на длъжността зам. – кмет. Комисията установи, че са налице 
обстоятелствата по чл. 30, ал. 5 ЗМСМА за прекратяване пълномощията на 
Желез Николов Железов като общински съветник. На основание чл. 30, ал. 4, 
ал. 5 и във връзка с чл. 277 и чл. 33 ИК, ОИК – Варна реши: 

1. Прекратява пълномощията на Желез Николов Железов като 
общински съветник и анулира издаденото му удостоверение. 

2. Обявява следващия в листата на ПП „Синята коалиция“ – Валентин 
Петров Станев, за избран за общински съветник в Общински съвет – Варна и 
му издава необходимото удостоверение. 

Благодаря.  
 
Иван ЛУКОВ 
Моля съветниците, които .. Новоизбраните съветници да заповядат на 

трибуната за полагане на клетва.  
За полагане на клетва повтаряйте след мен: 
 
Заклевам се в името на Република България да спазвам 

Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да 
се ръководя от интересите на гражданите от Варненската община и да 
работя за тяхното благоденствие. 

Заклех се! 
 
/Общинските съветници Валентин Петров Станев и Николай Лалев 

Дочев полагат клетва и подписват клетвените листи./  
 
Колеги, пристъпваме към приемане на дневния ред. В самото начало 

искам да ви уведомя, като първа точка допълнително към това, което е 
уведомено и разпространено на таблетите и по медиите, да входираме и една 
декларация, която да я обсъдим и да я приемем от общинския съвет. Във 
връзка с появилата се информация за закриване на центъра за специализация 
и професионална подготовка към Академията на МВР във Варна и 



превръщането й в бежански лагер и настаняването на бежанци на територията 
на община Варна. Така че предлагам да го приемем като първа точка, да ви 
изчета декларацията, която е разпратена и по медиите, обсъдена е и на 
председателски съвет, и да го включим като точка към дневния ред.  

Имате думата за мнения и предложения за проекта за дневен ред. Няма 
предложения. Колеги, който е съгласен с така предложения дневен ред и с 
допълнението за първа точка, моля да гласува. 

Техническа грешка стана. Ще ви помоля още веднъж да го гласуваме 
дневния ред.  

  
Общински съвет – Варна прие следния   
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
1. Приемане на Декларация във връзка със закриване на Центъра за 

специализация и професионална подготовка към Академията на МВР в 
гр. Варна. 

2. Одобряване текст на Договор за обществен превоз на пътници между 
община Варна и „Градски транспорт“ ЕАД. 

 
3. Даване на съгласие на изпълнителния директор на „Градски 

транспорт“ ЕАД да подпише Договор за доставка на нов подвижен състав по 
проект № BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на 
Варна“, финансиран по ОПРР 2007 - 2013 г.“ с избрания изпълнител на 
обществената поръчка. 

 
4. Вземане на решение по ОПРР – „Рехабилитация на път III-2008 

„Девня – кв. Повеляново – Езерово – Варна“ от км. 16+420 до км.23+200“ 
и „Рехабилитация на път III-9004 „Варна-Белослав-Разделна-Падина-
Житница-/Провадия-Дългопол/“ от км. 1+300 до км. 17+250“, за  
експлоатационния срок към момента на кандидатстване за финансиране и 
липсата на предвиждане на планово изграждане или реконструкция на 
същите, за период от 5 години.  

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Дневния ред се приема.  
 



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Приемане на Декларация във връзка със закриване на 

Центъра за специализация и професионална подготовка към 
Академията на МВР в гр. Варна. 

 
Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, ще ви зачета декларацията: 
„Декларация от Общински съвет – Варна 
Във връзка с информация за закриване на Центъра за специализация и 

професионална подготовка към Академията на МВР във Варна и 
превръщането му в бежански лагер, както и изразената от жителите на града 
тревога във връзка с тази  информация. Смятаме за недопустимо закриването 
на полицейската школа, за която е осигурено европейско финансиране по 
линия на присъединяването ни към Шенгенското пространство. Подобни 
действия не само ще затруднят практическото обучение на кадрите, но и ще 
ни изправят пред реалната опасност България да понесе санкции от 
Европейския съюз. 

За недопустимо приемаме и превръщането на базата в бежански лагер. 
Още по-недопустимо е това да се случва в границите на един град, който се е 
утвърдил като основна туристическа дестинация и кандидат за Европейска 
столица на културата и Европейска младежка столица. 

На територията на полицейската школа е разположена оръжейницата на 
ОД на МВР - Варна. Не по-малко абсурдно е настаняването на бежанци в 
база, която е недалеч от центъра на морската столица и в непосредствена 
близост до детски и учебни заведения, до жилищни и бизнес сгради. 

Без да пренебрегваме хуманитарната страна на проблема, призоваваме 
общинските съветници от Общински съвет - Варна, независимо от техните 
политически пристрастия, да заявят обща позиция на несъгласие със 
закриването на полицейската школа и превръщането й в бежански лагер. 
Настояваме правителството да не взема решения за откриване  на бежански 
лагер, без да се допита до местната власт и без да се съобрази с общественото 
мнение в морската столица.“ 

Г-н Костадинов. 
 
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, 

уважаеми граждани. Едва ли има човек в залата, пък и във Варна, който да е 
съгласен със закриването на полицейската школа. Това е поредното безумно 
решение на безумното правителство, което управлява България. Да кажем, че 
в момента има такава нагласа. По отношение на бежанската криза в която се 
намира в момента България – едва ли има и помен от съмнение за това, че в 
България общественото мнение е настроено против приемането на бежанци в 
България. Но нека преди да приемем тази декларация, за която аз ще гласувам 
естествено, нека да си спомним някои факти, защото ние за съжаление често 
пъти правим неща, които са диметриално противоположни на това, което сме 
говорили само преди няколко седмици. В случая аз ще припомня някои факти 
не само за нас, но и за гражданите в страната като цяло, защото проблема не 
касае само Варна, подобен казус възникна и в Казанлък, а ще възникне 
сигурно и на други места в България.  

Преди две години и половина на посещение в София беше Башар Асад. 
Беше на посещение в София по покана на министър-председателя на 
България тогава – Бойко Борисов. Тържествено развеждан из столицата, бяха 
подписани даже проекто – договори за това български фирми да строят 
метрото в Дамаск. Самият министър-председател беше поканен в Дамаск и 
трябваше да гостува в месеците, в които буквално започна революцията и 
гражданската война в Сирия.  

На второ място – веднага след като се случи това. Николай Младенов, 
същия този който възпитаник тогава на дамаското училище, а и сега разбира 
се, и един от най-възторжените привърженици на Башар Асад изведнъж се 
превърна в най-големия башарофоб. Започнахме да каним представители на 
сирийска въоръжена опозиция в България, в София. Една от най-големите и 
най-страшните джихаджиски групировки в Сирия “Джама ал нусра“ беше тук 
със свои представители и посрещната официално от същия тогава български 
външен министър, т.е. България участваше активно в разпалването на 
конфликта в Сирия. Сирия е точно през една държава от нас и това е Турция. 
Трябва да си изключително невменяем в областта на външната политика, за 
да не разбереш, че едно подобно нещо ще доведе рано или късно до 
разпалване на проблем в България. Само преди две седмици имаше 
предложение за затваряне на границите. Парламентарната група тогава на 
ГЕРБ гласува „против“ с идеята, че това е хуманитарен проблем, от който ние 
като член на европейския съюз не можем да избягаме. Сега в момента 
мнозинството тук приема стъпка, която е различна от партийната повеля в 
София. Кога всъщност ГЕРБ говори точно и правилно – в парламента, когато 
казва, че е „за“ приемането на бежанци или тук, когато казва, че е „против“, 



или всъщност трябва да разбираме, че ние не ги искаме във Варна, но 
примерно нямаме нищо против да са в някой друг град. Какво би станало 
уважаеми съграждани, ако примерно тези хора бъдат настанени не във Варна 
разбира се, което е пълен абсурд, а бъдат настанени да речем в изоставеното 
танково поделение в Долен чифлик, което може да приеме преспокойно и 5 
хил. човека. Или където и да било на територията на областта. Все едно са 
във Варна, разбирате ли? Това не е проблем от който ние можем да се 
оградим. Междувременно бежанската криза доведе до едно поредно хвърляне 
на прах в очите на хората – ситуация в която общественото недоволство 
срещу правителството е толкова голямо, че се подлага под съмнение 
обществения авторитет и легитимност на това управление, тази криза са все 
още няколко хиляди души, която съвсем лесно може да бъде решена с едно, 
две или три политически решения, изкуствено се раздухва. И дори сега в 
момента ние точно това коментираме. Създава се една обстановка, която 
създава една димна завеса. Димна завеса, която примерно прикрива много по-
съществен проблем на България. .. Това знаете ли какво е? .. Не? .. Това са 
общините, в които ние българите сме малцинство в собствената си държава. 
31 % от българската територия в момента, 31 % от територията на България в 
момента е населена от хора, които неразбират български и които ни гледат 
като чужденци в собствената ни страна. Ходили ли сте скоро във варненска 
област някъде? 

 
Иван ЛУКОВ 
Има ли нещо общо с декларацията …  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Има да, да. Има, има. Големия проблем .. Д-р Станев, сега ще ви обясня 

кое е общото. Когато в четвъртък получихме тази декларация по нашите 
таблети имаше голямо обществено недоволство и брожение. Само че срещу 
какво? Бежанците щели да донесат престъпност – че ние имаме едно огромно 
гето в центъра на Варна, което продуцира престъпност и което ние не 
събаряме. Бежанците щели да донесат мръсотия – Варна и в момента е 
достатъчно ориенталски град с престъпност, с прахолясали улици, с дупки … 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре, аз искам … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… с джамии и всичко останало … 
 



Иван ЛУКОВ 
Г-н Костадинов … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… Г-н Луков … 
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… това, което … 
 
Иван ЛУКОВ 
… няма смисъл да … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н Луков, оставете ме да се доизкажа. Има смисъл, защото в момента 

ние приемаме една много важна политическа декларация и точно сега е 
момента да говорим политически. В крайна сметка ние тук сме избрани, за да 
представляваме варненци и техните надежди за това, което те мислят да бъде 
казано. 

 
Иван ЛУКОВ 
Естествено.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Това, което казвам аз е след като съм разговарял с десетки граждани на 

Варна от четвъртък насам. Когато ние казваме, че не искаме да дойдат 
бежанци във Варна, какво всъщност казваме? Пак повтарям – че ги искаме в 
Долен чифлик? Това, което аз предлагам в момента, като Общински съвет на 
Варна, втори по големина град в България, Морска столица, туристическа 
дестинация номер едно все още. Това, което предлагам е да направим едно 
допълнение в декларацията, с което да предложим мерки на правителството. 
След като ние не искаме да се затваря полицейската школа, след като не 
искаме да се прави там бежански център, какво казваме всъщност? Първото 
нещо, което трябва да кажем и което трябва да изискаме – контрол на 
границата. Проблемът не е в София и не е във Варна, проблемът е между 
устието на Резовска и Свиленград, по българо – турската граница. На второ 
място … Е ми тогава защо въобще ги взимаме тия решения бе господине? 



Защо тогава въобще вземаме тази декларация? Нали това е момента, в който 
да кажем нашето мнение. Това е национален въпрос.  

 
Иван ЛУКОВ 
Но Вие казахте … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
На второ място … 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Костадинов, прочетете последното изречение … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… нека да се направи проверка, нека да се направи проверка – вие това 

казвате само и единствено, че трябва да се допитат … 
 
Иван ЛУКОВ 
Да, настояваме правителството да не взима решение за откриване на 

бежански лагер без да се допита до местната власт и без да се съобрази с 
общественото мнение на морската столица. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Има една думичка, която Вие сте пропуснали, г-н Луков и която е 

референдум. Това е решението, което ние трябва да изискаме. Това е. След 
като искаме общественото мнение да бъде чуто – как и по какъв друг начин? 
Сега, когато аз говоря от името на хората, тук си позволяват разни хора да 
казват, че нямаме право да говорим. Кога точно трябва да говорим? Кога? 
Няма да има референдум, няма да говорим сега тук. Кога? Или някой каза – 
предизборната кампания е свършила. Уважаеми господа, предизборната 
кампания няма нищо общо с мнението на гражданите. То трябва да се чува 
всеки ден. Ако не сте го разбрали, толкова по-зле за вас.  

На последно място, на последно място – ние трябва да настояваме за 
контрол на бежанците, които влизат в България. Една част от тях са 
действително хора, които имат нужда от помощ. Една част от тях са 
християни, които са подложени на геноцид именно, заради своята религиозна 
принадлежност. Друга част от тях влизат покрай тях и това са откровени 
джихаджисти. Такива, каквито междувпрочем има в България от доста време 
насам. Някои от тях даже получиха и българско гражданство. Но няма да 
коментирам кой точно им даде това българско гражданство. Това, което 
искам аз да допълня в последното изречение, където пише „настояваме 



правителството да не взема решение за откриване на бежански лагер без да се 
допита до местната власт и без да се съобрази с общественото мнение в 
морската столица“ да се добави – „настояваме правителството да не взема 
решение за откриване на бежански лагер без да се допита до местната власт и 
без да се съобрази с общественото мнение в морската столица чрез 
референдум“. Това е. Кратко и ясно. Ако искате мога да ви предложа и 
решение за това как точно да препоръчаме на правителството да не взема 
такива политически решения, с които България да се превърне в разграден 
двор, но очевидно явно това не ви вълнува. Или ви вълнува? Интересувате ли 
се от нещо, което се случва извън Варна? .. Колеги? .. Предлагам ви само това 
за референдума. Мисля, че е решение, което би било максимално изгодно за 
всички нас. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Г-н Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. 

Трудно е да говоря, защото все си мисля за Николай и за това, което сме 
преживяли. Нашата група е категорично против това бежанци да не бъдат 
приемани в България. Ние сме член на европейския съюз, ние сме нация 
която изповядва ценности, част от които е солидарността и няма как да не 
бъдем солидарни с нещастието на други държави. Независимо къде са те, 
независимо от конкретните проблеми, които съществуват разбира се винаги 
при създаването на такива ситуации. Въпросът е принципен. Ние няма да 
подкрепим декларация, която има забранителен, ограничителен и какъвто и 
да е режим срещу изпълнението дори и законовите изисквания, които имаме 
като членове на европейския съюз. Това е невъзможно. Общонационалните 
приоритети и обсъждания са проблем на парламента в София, там се 
формират позиции на база на експертни решения. Второто за тази декларация 
– ние ще подкрепим тази декларация, защото тя дава най-важното за Варна и 
за варненци. Тя дава анонс, че никой не може да решава без варненци, тя дава 
анонс за това, че въпросът не може да бъде решаван .. Тука има една сграда и 
понеже трябва да настаним 350 човека нали на зор сме, дай да ги настаним. 
Тя дава анонс към експертни, политически и общочовешки решения. Тази 
декларация дава такъв анонс. Дали думата референдум ще присъства в нея 
или не, аз самия съм си мислел за референдум, притеснявам се че 
референдумите са голям проблем във Варна и че референдумите понякога 
винаги звучат, когато става въпрос за политика, но не политика в полза на 
хората, а политика в полза на политиката. Не сме успели още да помъдреем 



достатъчно, за да използваме лостовете на референдумите – съгласен съм, че 
трябва да се използват, но според мен не сме .. И накрая пак за декларацията – 
ние ще подкрепим декларацията, като изрично казвам, категорично „против“ 
ще бъдем всякакво ограничаване на възможностите за приемане на бежанци, 
всякакво ограничаване на правата и свободите на хора от всякакъв етнос и 
всякаква религия, без разлика в пол и възраст. Напротив, ако погледнем 
нещата, дай Боже някой ден ние да не се нуждаем от помощ и някой като нас, 
в някоя зала, в някой малък град, в някоя държава да каже, да изкара една 
карта и да каже – ей тез тука не знаят тоз език, не знаят туй, бедни са, жадни 
са, гладни са. И това нещо го правят депутати в Европа. Сух националисти, 
няма значение свръх леви или свръх десни. Аз съм виждал карта на България, 
на Румъния, на Сърбия – за какво са ни тез, за какво са ни бедни, гладни, 
крадливи. Така ли е? Не искам да говорим тез неща. Много се извинявам на 
колегите. Нищо лошо не виждам в емоцията, която г-н Костадинов влага, 
нормално е, той е известен националист, но нашата политическа позиция е 
тая. Ние държим на големите ценности, ако тук можем да се справим с тях 
със сигурност ще се справим и с други по-дребни неща. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Заповядайте, г-н Джагаров. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател, г-н кмете. Групата на „Българската социалистическа 

партия“ ще подкрепи декларацията, това е първо. Второ – вие следите как се 
развива този въпрос във връзка с Варна, следите изказванията на депутатите 
от „Коалиция за България“ в качеството си на заместник – председател на 
комисията по „Сигурност“, Красимир Янков каза че няма да има такова 
решение на Народното събрание и на Министерския съвет. Аз бих искал все 
пак, г-н Костадинов да не използваме трибуната, за да политизираме един 
въпрос, който според мен ще намери правилно решение. Какво ме подразни 
да ви кажа г-н Костадинов, във Вашето изказване. Първо Вие казвате – аз 
говоря от името на народа. Така не се говори – в крайна сметка всички сме 
избрани от избирателите. Второ – Вие давате квалификации на 
правителството, като нещо прието и че това е точно така, както Вие го 
мислите, което също не бих искал да звучи по този начин. И трето – 
предполагам, тъй като Вашите предложения са тесни за общинския съвет, 
това би било Вие да влезете в парламента и да предлагате такива решения на 
правителството и на Народното събрание. Благодаря ви. 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов, накрая .. Г-н Костадинов, ще Ви дадем .. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз само от място искам да кажа съвсем накратко. Това, което беше 

казано от г-н Джагаров, наистина е така. Ние за първи път тук във Варна 
общинския съвет ще вземем едно решение, с което ще надхвърлим на 
практика своите правомощия, защото касае национална политика. Има ли 
декларация, това не е решение, декларация. Има ли две мнения по въпроса? 
Няма. И точно поради тази причина, защото проблема с бежанските, така с 
бежанската вълна в България е просто един маркер за кризата, в която е 
изпаднала България. Тази карта я показах просто за да ви покажа какво ни 
чака. След 15 години демографските показатели на България ще бъдат такива, 
че ние сме на път да станем малцинство в собствената си държава и тогава г-н 
Станев е прав – някои от нас може би вече няма да са тук, защото ще бъдат 
прогонени от собствените си места, както и в момента това се случва в 
общините, които контролират ДПС. И това е публична и обществена тайна. 
За това, с оглед на това, че днес тук за първи път общинския съвет надхвърля 
рамките на Варна, в което няма нищо лошо и което е много хубаво, и си 
позволяваме да се изкажем по един национален въпрос, все пак Варна е 
втория по големина град, това до някаква степен ни задължава. Затова си 
позволих да покажа това, което беше на картата, да сте наясно и да знаете. 
Защото наистина голяма част от хората го разбират, но не го чуват нито от 
парламентарната трибуна, нито от тук, най-много в частни разговори, където 
с всеки един от вас сме споделяли тези неща и никой не е казал обратното 
мнение. Това е началото на един процес. Дали този процес ще свърши с 
лошия финал, който тази карта чертае или ние ще успеем да го управляваме, 
като казвам „ние“ имам в предвид и обществото като цяло, без значение от 
това кой от коя партия е, защото се касае за спасението на страната ни повече, 
ни по-малко. Това зависи само и единствено от нас. И затова пак казвам, ще 
подкрепим тази декларация, но тя трябва да е началото на един процес. Аз 
съм сигурен, че до тук и ще свършим, още повече че това нещо няма и да 
стане, но все пак. Това е началото. Благодаря ви много.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не ми дават думата. 
 
Иван  ЛУКОВ 
Г-н Балабанов, заповядайте.  
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н кмете, г-н председател, уважаеми колеги, нашата група като 

инициатор на декларацията, категорично ще я подкрепи в този вид. Искаме да 
кажем, че ние не сме „за“ забрана за допускане на бежанци на територията на 
страната. Идеята е да има прозрачност при взимане на такива решения и да 
има допитване до местната власт, която пряко е засегната от тези процеси. 
Благодаря. 

 
Иван  ЛУКОВ 
И аз благодаря. Колеги, само да ви зачета, току що дойде и .. Ще ви дам 

думата, само да прочета декларацията.  
„Декларация от Синдикален алианс Сигурност в МВР относно взимане 

на решение за закриване на Центъра за специализация и професионална 
подготовка към Академията на МВР в гр. Варна. Служителите и членовете на 
Синдикален алианс Сигурност в МВР, заявяваме категоричното си 
несъгласие с внесеното предложение за закриване на Центъра за 
специализация и професионална подготовка, поради следните съображения: 

Това е единственото място за първоначална и последваща 
професионална подготовка на служителите за нуждите на МВР намиращо се 
на територията на Северна България. За една календарна година през 
полицейската школа преминават специална полицейска подготовка около 400 
служители на МВР. Същите са обучавани от доказани професионалисти във 
всяка една от областите, в които преподават. Центърът е и единственото 
място оборудвано със стрелбище, отговарящо на изискванията на закона, 
което могат да ползват служителите на ОД на МВР гр. Варна. В същият този 
център учебни занятия провеждат Главна Дирекция „Изпълнение на 
наказанията“ и Главна Дирекция „Охрана“ към министерството на 
правосъдието. 

През Центъра за специализация и професионална подготовка към 
Академията на МВР в гр. Варна през годините са минали хиляди служители, 
които работят в системата на МВР и МП, а друга част са вече пенсионирани. 

Не на последно място закриването на школата ще затрудни обучението 
и преминаването на допълнителни квалификационни курсове на служителите 
на МВР и на МП. А всички сме наясно, че специфичните знания и умения на 
работещите в тези две министерства са необходими при и по повод 
изпълнение на служебните им задължения, както и за опазване на 
Обществения ред и сигурността на гражданите. 

Декларираме, че ще отстояваме запазване на статута на сградата с 
всички позволени от закона средства и се надяваме, че ще проявите 
държавническо мислене, за да може да бъде запазена полицейската школа. 



Разчитаме на съдействие от Ваша страна за разрешаването на този казус 
за запазване предназначението на базата.  

Председател на СД 003 гр. Варна към САСМВР – Цветан Банков.“ 
Г-н Тонев поиска думата. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Уважаеми колеги, уважаеми г-н кмете, граждани на Варна. Тази 

декларация, която чухме от офицерите за запазване на школата е абсолютно 
нормална независимо, че правителството излезе в медиите, че школата няма 
да се закрива. В началото на нашата декларация такава каквато я обсъждахме 
в петък на председателски съвет се използва това като повод, за да можем ние 
като легитимно избрани представители от гражданите на Варна да си изразим 
и тревогата от това, не че в школата конкретно ще бъдат настанени бежанци, 
а тревогата ни, че на територията на община Варна могат да бъдат назначени 
.. Пардон, да бъдат настанени бежанци. Хуманитарно е да приемаме, така е, 
но да приемаме какво? Да не забравяме, че тези бежанци не са дошли 
официално на границата на България и да кажат „ние сме бежанци, моля ви 
пуснете ни“. Минават през нелегални канали, палят огън или се обаждат на 
112 и казват „ние вече сме в България, помогнете ни, спасете ни“. Как влизат 
в България? Официално? Не. Официално няма да ги пуснат през границата. .. 
Извинявам се. .. В тази връзка ние от групата „Алианс за Варна“ ще 
подкрепим декларацията във вид, в който е. Нямаме нужда от референдум. 
Какъвто и референдум да се направи той ще натовари местния общински 
бюджет. Като представители на избирателите на град Варна считам, че можем 
от тяхно име да вземем решението, а и всичките граждани на Варна 
предполагам в голямото си болшинство не искат на нашата територия да има 
бежанци. Не защото не сме милозливи, а защото просто бедната ни община не 
може да си позволи и разходите по тях, и охраната на безопасността, която 
ще се наложи, и допълнителните проблеми които ще дойдат. Благодаря ви г-н 
председател, че разрешихте да се изкажа.      

      
Иван  ЛУКОВ 
И аз благодаря. Колеги, няма други изказвания. Постъпи предложение 

към декларацията, която изчетох да има допълнение „чрез референдум“. По 
правилник съм длъжен да го подложа това на гласуване по реда, по който е 
постъпило. Тъй като е единствен, предлагам първо да гласуваме декларацията 
с последното изречение да бъде допълнено „чрез референдум“. Ако бъде 
прието, ако не - ще гласуваме основния текст на декларацията, без 
„референдум“. Така, гласуваме добавката „чрез референдум“, който е „за“ 
моля да гласува. Всеки да изрази вота си дали да бъде чрез референдум.  



Резултати от гласуването: за – 6; против – 17; въздържали се – 16, 
предложението не се приема. 

Предлагам да гласуваме основния текст на декларацията. 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1158-1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 13 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема следната Декларация: 

„Във връзка с информация за закриване на Центъра за 
специализация и професионална подготовка към Академията на МВР в 
гр. Варна и евентуалното му превръщане  в бежански лагер и поради 
изразената от жителите на града тревога, Общински съвет – Варна  изразява 
своята позиция по проблема:  

Считаме за недопустимо закриването на полицейска школа, за която е 
осигурено европейско финансиране по линия на присъединяването ни към 
Шенгенското пространство. Подобни действия не само ще затруднят 
практическото обучение на кадрите, но и ще ни изправят пред реалната 
опасност България да понесе санкции от Европейския съюз. 
За недопустимо приемаме и превръщането на базата в бежански лагер. Още 
по-недопустимо е това да се случва в град, който се е утвърдил като основна 
туристическа дестинация  и кандидат за Европейска столица на културата и 
Европейска младежка столица.  

На територията на полицейската школа е разположена оръжейницата 
на ОД на МВР-Варна. Не по-малко абсурдно е настаняването на бежанци в 
база, която е недалеч от центъра на морската столица и в непосредствена 
близост до детски и учебни заведения, до жилищни и бизнес сгради. 

Без да пренебрегваме хуманитарната страна на проблема, всички  
общински съветници от ОбС-Варна, независимо от техните политически 
пристрастия заявяват  обща позиция на несъгласие със закриването на 
полицейската школа и превръщането и в бежански лагер. 

Настояваме правителството да не взема решения за откриване  на 
бежански лагер, без да се допита до местната власт и без да се съобрази с 
общественото мнение в морската столица.” 

 
Който е „за“ така прочетения основен текст на декларацията, моля да 

гласува. Това е текста, който го приехме в началото.                                  
 



Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 

 
Декларацията в така изчетения първоначален вариант се приема и тя е 

разпространена и до медиите.  
Преминаваме към дневния ред, първа точка от дневния ред. Втора 

точка всъщност, извинявам се.   
 
 



II. 
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Одобряване текст на Договор за обществен превоз на 

пътници между община Варна и „Градски транспорт“ ЕАД. 
 

Докл.: Жельо Алексиев – Председател на  
ПК „Транспорт“ 

 
Иван ЛУКОВ 
Давам думата на г-н Алексиев, председател на ПК „Транспорт“. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми господа заместник – кметове, уважаеми 

г-н председател, колеги, гости. 
  
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16г от 

Наредба № 2 от 15.03.2002 г. и  чл. 1, § 1, чл. 5, § 2 от  Регламент 1370/2007 г., 
и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД13023982ВН/17.10.2013 г., Общински съвет – Варна одобрява текст на 
Договор за обществен превоз на пътници между община Варна и „Градски 
транспорт“ ЕАД, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение на кмета 

на община Варна с № ….. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Алексиев, да гласуваме първото предложение. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Добре, едно по едно. 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. Одобряване на текст на договор. Имате думата за мнения и 

съображения колеги. Ако няма, който е съгласен моля да изрази вота си. Да, 
слушам. 

 
Миглен ТОДОРОВ 
Благодаря уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Портних, колеги 

заместник – кметове, колеги общински съветници. Поздравление първо за 



кмета на общината, че за краткото време успя да стегне редиците и да стане 
факт проекта на този договор. Ние тук обаче си мисля, че сме събрани на 
сесия като общо събрание на „Градски транспорт“ и трябва да одобрим текст 
на договор, който ще подпише „Градски транспорт“. Естествено следва също 
да сме от една и съща страна община Варна и Общински съвет. Факт е обаче, 
че към настоящия момент има дела от „Градски транспорт“ към община 
Варна. Това показва, че все пак колкото и да сме от едната страна, някога има 
противоречиви интереси. За съжаление нямах възможността в петък, когато 
беше пуснат този договор, да присъствам нито на едната, нито на другата 
комисия, на която той беше разгледан. Не знам също дали на тази комисия е 
участвал изпълнителен член или председател на съвета на директорите на 
„Градски транспорт“ и какво е мнението му по отношение на текста на този 
договор. Тъй като аз не съм участвал в работни групи, а от мен в момента се 
изисква да одобря текст на договор, който за краткото време, което е 
предоставено, нямам как дори да бъде прочетен, моля ако тук има 
представител на „Градски транспорт“, да излезе и да изкаже становището на 
търговското дружество по отношение текста на договора. Моля също така, 
становище по въпроса е ли необходима санкцията на Общински съвет по 
отношение одобряване текста на договора и на какво основание. „Градски 
транспорт“ е търговско дружество и има свое собствено управление, което 
носи отговорност за действията си. Всички договори подписвани независимо 
от това дали с община Варна или с трети лица, се подписват от управителния 
орган. Благодаря ви.  

 
Иван ЛУКОВ 
На комисията присъства изпълнителния член на „Градски транспорт“. 

Виждам, че той в момента е в залата, а що се отнася до правното основание 
ще помоля юристите, да го разяснят по-точно. 

 
Деяна СТЕФАНОВА 
Предложения проект на решение е относно одобряване текста на 

договор за обществен превоз на пътници между община Варна и „Градски 
транспорт“. Това е в резултат на предишно решение на общинския съвет, с 
което „Градски транспорт“ е обявен за вътрешен оператор на тази услуга. 
Бяха водени дела, които приключиха в полза на решението на Общински 
съвет – Варна, то е в сила, изтече едногодишния срок за обявяването му в 
европейския вестник, официалният вестник, така че текста на договора следва 
да бъде одобрен от Общински съвет. С това ще се възложи от една страна на 
кмета, от друга страна на „Градски транспорт“ да подпишат договора.   

 



Иван ЛУКОВ 
Да, изискване на проекта, освен това мога само да допълня, че в 

изготвянето на този договор участваха и представители на „Градски 
транспорт“, така че те от самото му начало са запознати с клаузите в 
договора, включително и когато той няколко пъти бе изпращан в София за 
съгласуване, след което буквално в петък получихме и писмото, че договора 
ни вече е одобрен от управляващия орган и което мога да кажа още, че Варна 
е първата община в България, която е изготвила такъв договор и това го 
казаха от управляващия орган и от Министерството на финансите, където ни 
дадоха съгласувателното писмо, че сме отговорили на абсолютно всички 
забележки, които те са ни направили. Така че „Градски транспорт“ участваха, 
ако кажете, ако настоявате ще ги поканим на трибуната, но те участваха в 
изготвянето на договора.  

 
Миглен ТОДОРОВ 
Да, разбира се, аз помолих, ако има представител да излезе на тази 

трибуна и да ни запознае в качеството на общински съветници, от които се 
изисква да одобрим текста на договора, да ни каже в крайна сметка какво е 
неговото мнение по отношение на същия, защото пак казвам - Общински 
съвет в момента е изправен пред задължението си щом е по програмата, по 
която ще бъдат отпуснати средствата, въпреки че аз не съм убеден, че е така, 
но той трябва да валидира текст на договор, който ще организира или ще даде 
правата и задълженията на организацията на „Градския транспорт“ за срок от 
десет години, при условие, че го е получил в петък. Аз искам да чуя от 
хората, които са участвали по подготовката на този договор. Да, сигурно това 
са екип от специалисти, да г-н Портних е направил необходимото да бъде 
подготвен един текст на договор. Той може да е страхотен този текст на 
договор, но вие искате от мен в качеството на член на Общински съвет да 
валидирам текст, с който няма как в рамките на краткото време да бъда 
запознат. Затова най-малкото и пред гражданите, би трябвало двете страни да 
излязат и да кажат какво регламентира, дали е достатъчно ясна 
регламентацията, дали „Градски транспорт“ би се справил с изпълнение на 
задълженията поемани в този договор и малко повече информация по 
отношение на договора. Аз не отричам текста и най-вероятно пак казвам 
договора е много добър, но все пак някой трябва да излезе и да каже – да, 
този договор отговаря на изискванията; да, този договор може да бъде 
изпълнен от търговско дружество „Градски транспорт“, за да можем ние да 
вземем едно адекватно решение.  

 
 



Иван ЛУКОВ 
Сега ли искате думата или „Градски транспорт“ да им дадем думата? 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Сега искам думата.  
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте г-н Джагаров. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Значи аз предполагам, че няма общински съветник, който не би искал 

да се реализира този проект. Отдавна е идеята, но г-н Тодоров каза много 
важни неща и аз ще ви върна малко по-назад, когато в предния мандат на 
общинския съвет ние обсъждахме проекта и давахме пълномощия на 
„Градския транспорт“ и на кмета да подписват договори. Тъй като тука става 
въпрос за търговски договор, в който има клаузи за финансови отношения и 
аз много добре си спомням тези две заседания на общинския съвет, когато 
консултанта по този договор, софийска фирма убеждаваше, че за да се 
получат тези пари е необходимо да има единствен оператор на градски 
транспорт във Варна. И тук излизаха юристи, говореха и в крайна сметка ние 
взехме едно решение, което сега ще трябва да плаща общинския съвет от 
бюджета си милион и половина неустойки за водени преговори за изкупуване 
дялове на „Транстриумф“. Затова може би трябва и г-н кмета, и неговите 
юристи да станат и да декларират и да поемат тази отговорност, тъй като тези 
думи, които се казват, те трябва който ги каже и да поеме отговорността, че 
това което се твърди е точно така и не може да има други клаузи или не може 
да се сключва договор, който не е изгоден, ето затова аз се присъединявам 
към призива на г-н Тодоров. Благодаря ви.  

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Мога .. Г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Една кратка реплика, преди представителя на „Градски транспорт“ да 

изрази становище. Преди всичко следва да имаме предвид, че това е договор 
между община Варна и дъщерно дружество, така че всякакви такива 
изявления спекулативни, че едва ли не ще фалираме дружество и т.н. са 
несъстоятелни в конкретния случай. И на второ място колега Тодоров, нещата 
ги гледахме в комисия детайлно, договора е изпратен на абсолютно всички 
колеги по имейлите и всеки е имал възможността да се запознае със 



съдържанието му, въпреки че е обемен в действителност, така че не виждам 
смисъл в момента да обсъждаме договора клауза по клауза, просто идеята е 
представителя на „Градски транспорт“ да заяви, че този договор устройва 
дружеството и е изгоден за него. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
В допълнение само мога да кажа, че думите, с които започна и колегата 

Тодоров, благодарение на сегашното управление на администрацията, този 
договор стана или това, което преди няма и пет месеца говорихме, че ние 
реанимираме един проект вече е факт и ние имаме наистина първия договор в 
България, който е готов, който изцяло отговаря на регламент 1370, съгласно 
писмото, което сме получили от Министерството на финансите. Г-н Златев, 
заповядайте. 

 
Злати ЗЛАТЕВ 
Значи това, което мога да кажа по договора е, че половин, да не кажа 

цяла Европа работи точно по този начин и то самия интегриран градски, 
интегрирана схема за градски транспорт е залегнало организацията да бъде с 
един вътрешен оператор и този вътрешен оператор да организира 
обслужването на цялата общинска схема на град Варна. Значи, запознати сме 
в „Градски транспорт“ с договора и смятаме, че сме в състояние да изпълним 
този договор. Това е, което мога да кажа.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря.  
 
Миглен ТОДОРОВ 
Г-н Златев, може ли за секунда? Знаете ли как се формира  

възнаграждението на оператора, съгласно договора?  
 
Злати ЗЛАТЕВ 
Съгласно договора възнаграждението на оператора, когато се създаде 

общинско предприятие, което трябва да извършва продажбата на билети и 
карти се формира по разходите на километър, минус приходите на самото 
търговско дружество, плюс допустимата печалба, която е в рамките на 5% от 
разходите. 

 
Миглен ТОДОРОВ 
Вие размер знаете ли? 
 



Иван ЛУКОВ 
Какъв размер? 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Размера на възнаграждението. 
 
Злати ЗЛАТЕВ 
Размера зависи от транспортната схема, на която бъде възложен. 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Не. Възнаграждението Ви се определя на километър, съгласно този 

договор. Как се определя стойността на километър ми беше въпроса към Вас? 
 
Злати ЗЛАТЕВ 
Значи, това са загубите, които се ... 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Сега, не, момент, извинявайте. Става чрез преговори с възложителя с 

общината, но в крайна сметка заляга в икономическата рамка, която от своя 
страна обаче се одобрява единствено и само от община Варна. Така е в текста 
на договора поне, който аз успях от петък насам да осмисля, да видя и 
анализирам. Г-н Балабанов, няма как екип от юристи да работи четири месеца 
върху текста на този договор и Вие да очаквате от нас за три дена ние да се 
запознаем и да правим тука коментари. Аз не съм „против“ текста на 
договора. Пак казвам, прецизно и перфектно свършена работа от кметската 
администрация, за краткото време да го представи пред нас. Въпроса е обаче, 
че ние пак казвам, поемаме отговорност одобрявайки текста. Всъщност не 
съм убеден, каква е отговорността на колективния орган одобряващ текста, 
защото считам, че отговорността по този договор се носи от лицето, което 
има правомощие да го разпише. От страна на „Градски транспорт“, разбира се 
говоря. Г-н Златев, Вие с този договор трябва да гарантирате, че ще можете 
да извършвате услугата, която Ви се възлага, която разбира се ще бъде 
определена в обем към края на всяка година, за следващата. Но Вие също така 
трябва да сте наясно, че средствата, които ще получите ще трябва да Ви 
гарантират заплащането на заплатите на не малкото служители, които има 
„Градски транспорт“. Да не говоря, че те трябва да стигат и за бъдещото 
развитие на транспорта. Разбира се община Варна ще помага за това, но в 
крайна сметка Вие ще бъдете оператора, единствения. Да, така е. Благодаря.  

 
 



Злати ЗЛАТЕВ 
Да, така е. Формулата е на тридесет и пета страница и тя гласи точно 

ще Ви я прочета – нетен финансов ефект е равен на разходи минус приходи, 
плюс разумна печалба, като разумната печалба е в рамките на 5 % от сумата 
за разходи по чл. 11, ал. 1, т. 3. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения, колеги? Г-н Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Правя предложение да спрем с разискванията. 
 
Иван ЛУКОВ 
Постъпило е предложение за прекратяване на  разискванията. Който е, 

постъпи предложение да се прекрати ... Ще Ви дам думата после. Трябва да 
гласуваме предложението. Който е „за” предложението на г-н Тонев, моля да 
гласува.  

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Преминаваме към гласуване на предложението. .. Кое не е по закона? .. 

Така. .. Който е „за” одобряване на текст на договор за обществен превоз на 
пътници между община Варна и „Градски транспорт“ ЕАД, моля да гласува.  

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1159-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
16г от Наредба 2 от 15.03.2002 г. и  чл. 1, § 1, чл. 5, § 2 от  Регламент 
1370/2007 г., и по предложение на кмета на община Варна с № 
РД13023982ВН/17.10.2013 г., Общински съвет – Варна одобрява текст на 
Договор за обществен превоз на пътници между община Варна и „Градски 
транспорт“ ЕАД, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
По трета точка. 
 



III. 
 

По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Даване на съгласие на изпълнителния директор на 

„Градски транспорт“ ЕАД да подпише Договор за доставка на нов подвижен 
състав по схема № BG161PO001-1.5.03/2011 „Интегриран градски 
транспорт на Варна“, финансиран по ОПРР 2007-2013 г. с избрания 
изпълнител на обществената поръчка. 

 
Докл.: Жельо Алексиев – Председател на  

ПК „Транспорт“ 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Алексиев. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Благодаря ви колеги за гласуването. Следваща точка:  
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1160-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение 
на кмета на община Варна с № РД13023982ВН/17.10.2013 г., Общински съвет 
– Варна  допълва свое решение № 3448-6-2/36/ 10, 11, 18.08.2011 г., като 
упълномощава изпълнителния директор на „Градски транспорт“ ЕАД да 
подпише Договор за обществен превоз на пътници като Вътрешен оператор 
на възложената интегрирана обществена услуга „Превоз на пътници на 
територията на община Варна“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения? Няма. Моля колегите да изразят вота си 

относно решението.  
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Точка четвърта. 
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Следваща точка.  



1161-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.5.5 
от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /ДПБФП/ № 
BG161РО001/1.5-03/2011/002 по схема BG161PO001/1.5-03/2011 “Подкрепа за 
интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1 
“Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5. “Системи за 
устойчив градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално развитие” 
2007-2013 г. и по предложение на кмета на община Варна с № 
РД13023982ВН/17.10.2013 г., Общински съвет – Варна упълномощава 
Изпълнителния директор на „Градски транспорт“ ЕАД да подпише в 
качеството си на Възложител, Договор за доставка на нов подвижен състав по 
проект BG161РО001-1.5.03-0002 “Интегриран градски транспорт на Варна“ 
финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., по обособени 
позиции, с избрания изпълнител на обществена поръчка съгласно Решение 
№727/29.03.2013 г. на Председателя на Съвета на директорите на “Градски 
транспорт“ ЕАД. 

 
Иван ЛУКОВ 
Това е решението, с което е избран спечелилия. Мнения и 

съображения? Г-н Тодоров. 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Аз отново не разбирам защо трябва изрична санкция на Общински 

съвет да се упълномощи лицето, което управлява и представлява това 
дружество да подписва договор, но добре, щом сигурно пак по европейската 
програма това е допълнително условие, ратифициране, изрично 
упълномощаване да се подпише договора, подложете на гласуване. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В конкретния случай не по проекта има изискване да се утвърждава и 

да се упълномощава изпълнителния директор да подпише договора, а това е 
изискване на устава на дружеството, в който изрично е записано, че договори, 
които надхвърлят определен процент от капитала, следва да бъдат 
съгласувани предварително с Общински съвет – Варна, като едноличен 
собственик на капитала. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря.  



Миглен ТОДОРОВ 
Г-н Балабанов, не го пише в устава на дружеството, пише го в 

Търговския закон, 224 ако не се лъжа. Да, но ето трябва тук да се казват 
нещата точно по този начин, защо е необходимо? Защото има такова законово 
изискване. Отговорността отново при подписване на текста на този договор 
се носи от лицето, което го е подписало. И с предходното изказване и с това 
исках лицата, които представляват и управляват дружеството „Градски 
транспорт“ да бъдат наясно, че не могат и не следва да застават зад 
решенията на Общински съвет взети на тази сесия, а да изпълнят всички 
задължения поети от тях след подписване на договора. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други мнения и съображения? Няма. Колеги, с вота си ще изразим ... за 

решението.  
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Последна точка.  
 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Последна точка.  
 

1162-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 60, ал. 1, 
предложение последно от АПК и по предложение на кмета на община Варна с 
№ РД13023982ВН/17.10.2013 г., вземайки предвид, че е изтекъл 
едногодишния срок на обявление за предварителна информация относно 
прякото възлагане на интегрираната обществена услуга превоз на пътници на 
територията на община Варна на вътрешен оператор и във връзка с указания 
на Европейската комисия, съгласно които е даден краен срок – 25.10.2013 г., в 
който община Варна следва да изпрати на Европейската комисия подписан 
Договор за обществен превоз на пътници между община Варна и „Градски 
транспорт“ ЕАД и последващите финансови санкции от неспазването на този 
срок, регламентирани в чл. 258 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, Общински съвет – Варна допуска 
предварително изпълнение на решения № 1160-3/24/21.10.2013 г. и № 1161-
3/24/21.10.2013 г. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В процедура на гласуване.  



Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0, 
предложението се приема. 

 
Жельо АЛЕКСИЕВ 
Благодаря на всички.  
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря на г-н Алексиев. Преминаваме към следваща точка, давам 

думата на г-жа Парушева. Извинявам се много, г-н кмете. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, не бих искал в един такъв хубав за град Варна момент да влизам в 
полемика, така че ще се въздържа по чисто процедурните изказвания, които 
се случиха, но искам да благодаря и да използвам случая, да благодаря на 
всички, които изключително усърдно работеха в тези месеци, за да бъде този 
договор факт и което всъщност отваря финалната права към финализирането 
на този най-важен проект за Варна в момента. Също така искам да благодаря 
на вас, на общинският съвет на Варна, затова че се събрахте на извънредна 
сесия, именно за да може проекта да не се забавя, а да върви в максимална 
степен бързо към финала си, защото това е важно за град Варна. Благодаря 
ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Последна точка от сесията.  



IV. 
 

По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Вземане на решение по ОПРР – „Рехабилитация на път 

III-2008 „Девня – кв. Повеляново – Езерово – Варна“ от км. 16+420 до 
км.23+200“ и „Рехабилитация на път III-9004 „Варна-Белослав-Разделна-
Падина-Житница-/Провадия-Дългопол/“ от км. 1+300 до км. 17+250“, за  
експлоатационния срок към момента на кандидатстване за финансиране и 
липсата на предвиждане на планово изграждане или реконструкция на 
същите, за период от 5 години.  

 
  Докл.: Таня Парушева – Председател на  

ПК “АСУОРТОНМ  
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Парушева. 
 
Таня ПАРУШЕВА 
Колеги, последната точка от сесията, отново е с изисквания по 

оперативна програма „Регионално развитие” такива, каквито са рамките на 
финансиране на програмите. Става въпрос за удостоверяване на ангажимента 
на община Варна за не предприемането на планови ремонти в рамките на пет 
години след реализиране на рехабилитацията на тези пътни участъци. Днес 
сутринта получихме и изрично становище от директора на „В и К – Варна“, 
което ще ви прочета, тъй като то се входира в нашата деловодна система при 
започването вече на сесията, но което като дружество опериращо В и К 
мрежите, също ни дава информация в посока на това те дали плануват 
рехабилитация на техните съоръжения.  

Становище от Валентин Вълканов – управител на „В и К – Варна” ООД, 
относно писмо № 13018583ВН, във връзка с горецитираното писмо 
удостоверяваме, че за обект „Рехабилитация на път III-2008 „Девня – кв. 
Повеляново – Езерово – Варна” от км. 16 + 420 до км. 23 + 200” и 
„Рехабилитация на път III-9004 „Варна – Белослав – Разделна – Падина – 
Житница - /Провадия – Дългопол/” от км. 1 + 300 до км. 17 + 250”, 
финансирани по ОПРР, не се предвижда планово изграждане и реконструкция 
на подземна В и К инфраструктура за период от 5 г. и след приключване на 
дейностите по реализиране на проекта. В този смисъл и с потвърждението 
вече на „В и К – Варна“, ви зачитам проекта за решение:  

 
 



Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1163-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и по предложение 
на кмета на община Варна с № РД13018583ВН-001ВН/20.09.2013 г., 
Общински съвет – Варна удостоверява, че елементите на подземната 
техническа инфраструктура, под обектите на инвестиция финансирани по 
ОПРР – „Рехабилитация на път III-2008 „Девня-кв. Повеляново-Езерово-
Варна“ от км. 16+420 до км.23+200“ и „Рехабилитация на път III-9004 
„Варна-Белослав-Разделна-Падина-Житница-/Провадия-Дългопол/“ от 
км.1+300 до км. 17+250“, са в експлоатационен срок към момента на 
кандидатстване за финансиране и не се предвижда планово изграждане или 
реконструкция на същите, за период от 5 години след приключване на 
дейностите по проектите. 

 
Иван ЛУКОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. В процедура на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0, 

предложението се приема. 
 
Колеги, искам и аз да ви благодаря за отделеното време за тази сесия, 

беше наистина важно да приемем договора за интегриран градски транспорт. 
Поради изчерпване на дневния ред, обявявам заседанието за закрито.  
 
                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                       ВАРНА 
 

                           _______________ /ИВАН ЛУКОВ/ 
 
     
ИЗГОТВИЛ Н-К СЕКТОР „КОбС”   
  
________________/Ю. ПЕТКОВА/    

                    
 

                                              СЪГЛАСУВАЛ 
 

                           __________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 


