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Тридесет и третото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Иван 
Луков, се проведе на 24.06.2014 г. (вторник) от 09:00 ч. до 11:00 ч.  

 
Присъстват 44 общински съветника, отсъстват: 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Снежана ДОНЕВА 
Таня ПАРУШЕВА 
Янко СТАНЕВ 
 
Иван ЛУКОВ 
Имаме положени 44 подписа, имаме необходимия кворум. Откривам 

Тридесет и третото заседание на Общински съвет – Варна. Предлагам в 
началото на заседанието с едноминутно мълчание да почетем паметта на 
жертвите от бедствието на 19.06.2014 г. и в град Добрич.  

 
/Последва едноминутно мълчание./ 
 
Благодаря. 
В началото на заседанието искам да дам думата на Варненския 

Великопреславски митрополит Йоан за кратко слово.  
 
ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАН 
Уважаеми г-н областен управител, уважаеми г-н Луков – 

председателя на общинския съвет, почитаеми господа кметове на 
различните райони, почитаеми общински съветници, многоуважаема 
аудитория. Все сърдечно и искрено благодаря, че на този ден – рождение 
на Стоян Предтеча или Еньовден имам възможността и любезната покана 
от името на г-н Луков и целия Общински съвет, да присъствам на тази 
сесия. Ние сме изправени пред едно изкушение и голямо 
предизвикателство от породилата се трагедия, която създаде възможност 
да седнем всички на една маса и да бъдем заедно в тези моменти. Светата 
църква никога няма да забравя, не е забравила и не ще забрави своите чада 
и ние сме на разположение в този момент с каквото и да било да помогнем 
на хората, които се разделиха със своите близки. И тези, които пострадаха 
цялостно от бедствието в район Аспарухово и в град Добрич. В 
навечерието сме на Свети Прокопий Варненски, едно изключително важно 



събитие в духовния живот на Варна. Когато с Негово Светейшество 
Българския патриарх Софийския митрополит Неофит разговаряхме дали да 
се отменят тържествата по повод отбелязването на този ден в утре 25-ти, 
светия синод категорично прецени, че службата си е служба, богослужение 
и трябва да се състои и една част от архиереите ще посетят още в днешния 
ден и утрешния ще бъдат на територията на града, за да изразят своята 
подкрепа. Ние открихме дарителска сметка на името на Варненска и 
Великопреславски митрополия, вече имаме не малко постъпили средства 
от цялата българска православна църква, задгранични епархии, 
присъствието на румънската, руската, гръцката епископия. Искам само две 
думи да споделя с вас. За нас е ясно като църква, че областен управител на 
град Варна е г-н Иван Великов, председател на общинския съвет е г-н Иван 
Луков, кмет на Варна е г-н Иван Портних, вие сте общинските съветници – 
не някой друг, районните кметове са тези, които са – независимо от своята 
политическа, верова и човешка верогледност. Всичко може да се 
възстанови в една трагедия, единствено загубата на човешкия живот е 
невъзвратима. Но в аксиологически аспект и светологически също човек е 
безсмъртен и нашата молитва остава и за тези, които не са сред нас. Нека 
да загърбим всички спорове, проблематичности, които могат да ни 
разделят и да се обединим в подпомагането на тези хора. Да, истина е, че 
много от тях пострадаха, обикаляйки този район едни са мними 
наблюдатели и очакват какво ще направи ръководството на града, други са 
задълбочени съдници, трети пък използват нещастието на хората и гледат с 
някоя каруца да оберат где що могат. Има различни хора, с различни 
нагласи. Но морала е един, вярата е една, един е Бог, едно е кръщението. 
Независимо в каква насока е човек насочен, ако тръгнем от тази позиция 
ще видим, че ние сме богообразни същества и трябва да се обединим в тази 
богообразност. А другото, другото е човешка немощ, която трябва да се 
надмогва с добро чувство, със снизходителност, с търпение. Разбира се 
виновни ще се търсят, това е работа на компетентните органи, но не това е 
най-важното. Важното е така да сторим, че друг път, когато недей Боже се 
случва, защото то никой не е застрахован, подобно събитие максимално да 
сме сигурни, че то няма да бъде в такива разрушителни размери. Т.е. да се 
обединим самите ние. Да си изчистим дерета, да си изчистим нещата, 
нашите дворове и цялото наше свещенство е на разположение с всички 
християни. Благодаря сърдечно на господата кметове, на г-н областния 
управител, на г-н Луков, на всички общински съветници за доброто 
отношение към църквата. Много от тях се стараха да изградят параклиси и 
да направят много нещо за дома господен. Това не се забравя и така, когато 
има нужда от помощ ние сме нещо, което сме извън това време и 
пространство, но живеем в него, ние се движим по богослужебното време, 
което е много различно. Аз искрено ви призовавам все сърдечно 
разбирайки, че всички погледи насочени към нас в момента и очакват 



църквата православната да направи нещо по тая тема – то в срещи, в 
разговори, в конкретика, в уточняване на конкретни неща, които се 
изискват като първа помощ, ние сме на разположение да помогнем. По-
добре нищо друго да не река и да го сторя, нищо не обещавам като 
срокове, да не го обещая и да го свърша, отколкото много неща да кажа и 
само да си остана с казаното. Благодаря все сърдечно. Лека работа. Бог да 
прости скъпите ни покойници. Имаме готовност, някои от тях са 
погребани, има хора с мюсюлмански произход, те са си в своите си 
джамии, това е ясно. Ако има необходимост да поемем из цялата страна по 
тези погребения, нашето духовенство е подготвено, има готовност 
варненската митрополия да извърши всичко, което е необходимо. 
Благодаря ви за вниманието. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодарим на Варненския Великопреславски митрополит Йоан за 

така прочувственото слово. Преди да започнем, да пристъпим към дневния 
ред да ви обявя, че на сесията присъства и областния управител на Варна, 
г-н Иван Великов. Получихме и адреси съболезнователни от различни 
общини. Ще си позволя да ви прочета някои от тях.  

 
От община Дупница: 
„До кмета на община Варна, до председател Общински съвет – 

Варна, до семействата на пострадалите. 
Приемете моите най-искрени съболезнования за жертвите на 

вчерашната водна катастрофа. Като кмет на община Дупница, изразявам 
своята и тази на моите съграждани дълбока съпричастност към мъката на 
роднините и близките на жертвите от трагедията. Моля да предадете на 
семействата на загиналите от името на всички жители на община Дупница, 
нашето искрено човешко съчувствие и съпричастност към тяхната болка. 
Макар и на 500 км. от вас, ние също преживяваме вашата болка и 
проблеми. Защото това е трагедия не само за вас, но и за целият български 
народ, а едно такова бедствие оставя последствия върху живота на хората. 
Убеден съм, че вие и варненци ще намерите сили да се справите в 
бедствието, и нормалният ритъм на живот в най-скоро време ще бъде 
възстановен. 

В знак на съпричастност към огромната трагедия, флаговете пред 
сградата на община Дупница ще бъдат смъкнати на половина. 

Инж. Методи Чимев – кмет на община Дупница.“ 
 
 
 
 
 



От Общински съвет – Мездра: 
„До г-н Иван Луков – председател на Общински съвет – Варна 
Уважаеми г-н Луков, 
Изказвам искрените си съболезнования на Вас и чрез Вас на 

близките и роднините на загиналите при бедствието, сполетяло Варна. 
Като изказвам своето съжаление и съпричастност във връзка със 

случилото се, моля да приемете моята, както и на Общински съвет – 
Мездра и НАПОС - РБ готовност да помогнем в тази тежка ситуация. 

инж. Делян Дамяновски 
Председател на Общински съвет – Мездра“ 
 
От Националното сдружение на общините в Република България: 
„До г-н Иван Портних, кмет на община Варна 
До Общински съвет – Варна  
Уважаеми господин Портних, 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
В днешния ден на национален траур поднасяме нашите най-дълбоки 

и искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите ваши 
съграждани! Изразяваме и нашата съпричастност към всички граждани на 
Варна, пострадали от наводнението! 

Уверяваме Ви, че в този тежък за Вас момент, можете да разчитате 
на солидарността и подкрепата на всички общини в Република България. 

Убедени сме, че само с общи усилия ще може да се възобнови 
нормалния ритъм на живот в града, да се подкрепят останалите без дом, 
както и да се работи по предотвратяване на ново бедствие. 

Заявяваме и готовността на екипа на Сдружението да Ви 
съдействаме за навременно и целево осигуряване на необходима Ви помощ 
и подкрепа от страна на отговорни институции. 

С надежда за най-бързо преодоляване на последствията от 
природната стихия. 

Тодор Попов - председател на УС на НСОРБ и кмет на община 
Пазарджик 

Гинка Чавдарова - изпълнителен директор на НСОРБ“ 
 
Колеги, виждаме в това, което се случи във Варна съпричастността, 

която се изказва от цялата страна, от различните общински съвети, от 
сдруженията и в този смисъл бих ви призовал в тази сесия да оставим 
политическото говорене настрана. В тази трагедия, която сполетя Варна да 
се обединим, за да можем с общи усилия без разлика от цвят, религия, пол, 
вероизповедание да можем да преодолеем, колкото се може по-бързо това, 
което се случи като бедствие на нашите съграждани от кв. Аспарухово и на 
другите места във Варна, където има пострадали от бедствието, от 
стихията на 19.06.2014 г.  



В този смисъл ви предлагам в приемането на дневния ред, от така 
раздадения ви и публикуван дневен ред точка четвърта да отпадне, да не я 
гледаме на тази сесия, а на една от следващите сесии, когато вече има 
готовност … 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Може ли предложение за допълнителна точка и за изказване … 
 
Иван ЛУКОВ 
Може ли да не ме прекъсвате. .. Току що призовах за единение, а не 

да се прекъсваме и да използваме трибуната за личен PR. .. В този смисъл 
ви предлагам точка четвърта да отпадне от дневния ред и са постъпили в 
„Канцелария на Общински съвет“ две нови предложения за разглеждане на 
тази сесия, а именно от група общински съветници, като т. 4 да бъде едно 
предложение за решение за отпускане на еднократна помощ на 
пострадалите домакинства. Предложението е от група общински 
съветници, както казах, има подписи – Марица Гърдева, Николай Дочев, 
Тодор Балабанов, Станислав Иванов. И като т. 5 да влезе още едно 
предложение от група съветници – Валентин Станев, Благомира 
Александрова, Ради Радев, Тодор Мутафов, Медиха Хамза и д-р Людмил 
Цветков – предложение за поемане на разходите за установяването на 
щетите и бракуването на автомобилите претърпели вреди от бедствието на 
19.06.2014 г. 

Колеги, други ако има евентуално други предложения? Г-н 
Костадинов. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н Луков, уважаеми колеги. Предлагам допълнителна 

точка в дневния ред, която да бъде следната: по смисъла на чл. 30, ал. 4 от 
Правилника на нашия Общински съвет да се създаде група работна от 
общински съветници, която първо да разследва причините за трагедията; 
второ, да предпише конкретни мерки за превенция, да не се получава друг 
път подобни неща и трето, в зависимост от това какво ще бъде решението 
по първата точка за дарението, да контролира харченето на средствата, 
които надявам се всички ние ще отделим, за да сме сигурни наистина, че и 
ние, но най-вече варненци, че парите ще отидат по предназначение и за 
преодоляването на бедствието, и на всички последици от него. Благодаря.  

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Г-н Липчев. Като т. 6 го записах. 
 
 
 



Петър ЛИПЧЕВ 
По-скоро ще помоля колегата да си направи една корекция на 

предложението, става въпрос за точка трета, защото нашата група имаме 
решение да си дариме нашите лични средства на конкретни хора, даже те 
присъстват в залата тук. Така че нека разпределянето на средствата и този 
акт на дарение всеки сам да си прецени, да си го извърши. Така че колега, 
ако може третата точка да си я оттеглите от това предложение.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважавам предложението на колегата Липчев и затова казах 

евентуално, в зависимост от решението, което вземем по първата точка. В 
зависимост от това ще бъде и нашето решение, съответно което ще вземем 
по т. 6, тъй като точката която аз предлагам е след тази, която е в началото. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да. Г-н Атанасов, заповядайте.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, две уточнения просто да бъдат 

прецизирани в точка две и в точка три, ако е възможно. Не знам, може да е 
направено вече. Защото решенията ще бъдат взети постфактум. Вчера това 
изкоментирахме. Просто да бъде прецизирано в самото решение и в едното 
от предложенията, което е направено от колегите за бракуването на 
автомобилите – искам пак да бъде прецизирано, само възможността дали 
това управление може да вземе такова решение за бракуване. Само 
прецизиране. Иначе много хубаво предложение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Когато обсъдим точките, когато обсъждаме точките тогава да се 

направят корекциите. Така. Колеги, няма други предложения за промени в 
дневния ред. Предлагам първо да гласуваме отпадането на … Заповядайте.   

 
Кънчо БОНЕВ 
Казвам се Кънчо Бонев, Отворен обществен съвет, Обединено 

гражданско сдружение. Имам конкретно предложение г-н Луков, да се 
подложи на гласуване всеки общински съветник да внесе една месечна 
заплата в помощ на бедстващите.  

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Това е дневния ред, включено е, първа точка. Явно господина 

не е прочел публикувания дневен ред. Вземете да го прочете първо 
дневния ред, който е публикуван и тогава да правите предложения. Казах 
да не политизираме сесията.  



Колеги, подлагам на гласуване първо…. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Мария Димитрова съм … 
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви моля, подлагам на гласуване промените в дневния ред. 
 
 
Мария ДИМИТРОВА 
А ми благодаря Ви. Ако смятате, че ще политизирам … 
 
Иван ЛУКОВ 
Моля? 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Не е поискала думата. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Г-н Луков, това е дискриминация най-малкото … 
 
Иван ЛУКОВ 
Най-малкото, което е – не трябваше да прекъсва …. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
………… /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Вие казвате, че тя иска думата – така ли? Благодаря. За протокола,    

г-н Джагаров каза, че госпожата иска думата. Слушам. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Казвам се Мария Димитрова. Радвам се, че по част от проблемите, 

които ние днес искахме да поставим, г-н Костадинов внесе предложени за 
сформиране на такава комисия от общински съветници. Моето 
предложение е да дадете думата на граждани по два проблема, тясно 
свързани, нито се политизира, нито нищо. Това са проблемите на града. 
Ако вие не ги чуете, вчера ви обясних, че едно дърво когато застане 
напреки една секунда водата стои, но след това тя идва в много по-голямо 
… 



Иван ЛУКОВ 
Имате ли предложение за промени в дневния ред?  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Предложението ми е даване думата на  граждани, във връзка точно с 

проблемите на града, за предотвратяване на по-големи последствия. И 
освен това, едното от предложенията ми е във връзка с тая точка … 

 
 
Иван ЛУКОВ 
Коя точка? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Която аз предлагам, е във връзка с изградената гражданска защита на 

територията на града. От началник щаб, през схемата за оповестяване за 
бедствия и аварии, през автомобилите за мобилизационно назначение, 
който трябва да има списък в общината, и за рамките от пет минути, 
трябва всички тези длъжностни лица да се оповестени и да действат. Освен 
това, системите за авария, които са за … 

 
Иван ЛУКОВ 
Сега, извинявам се, че Ви прекъсвам, обаче предложение за промени 

в дневния ред. Когато приемем дневния ред, когато имаме точка, в която 
можете да го говорите … 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Това са мотивите ми да дадете думата, за да може да установим … 
 
Иван ЛУКОВ 
Ок, думата … 
 
Мария ДИМИТРОВА 
… проблема, за да не е следващия път с фатални последици и над 

околовръстното. Защото е цяло чудо, че там нямаше загинали хора.  
 
Иван ЛУКОВ 
Какво Ви е предложението за промените в дневния ред?  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Да включите след това, след последната точка шеста ли, осма ли 

беше – следващата точка да е даване дума на гражданите във връзка с 
наводненията … 

 



Иван ЛУКОВ 
Разбрах. Като последна точка седма изслушване на граждани по 

проблема за бедствията и авариите. .. Аз не можах да го формулирам. …  
Г-н Начков, заповядайте. .. Нещо не можах да го формулирам. Нямаме 
такава точка. Просто може би трябва да има точка „Питания и отговори на 
питания“. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Явно не може уважаемата госпожа правилно да насочи 

предложението си. Имаше едно предложение от г-н Костадинов за 
създаване на такава комисия. Значи това е работата, която трябва да 
свърши общинския съвет. Всички уважаеми съграждани от Аспарухово, 
които искат да изложат становище – дали в писмена форма, дали в устна 
форма в разговор с комисията, да поставят там проблемите, защото там 
може да се обединят. Както този проблем с гражданска защита, канала ли 
ще е, еди кое си, за да може комисията да излезе примерно след един или 
два месеца с някакво предложение пред общинския съвет, за да се вземат 
конкретните решения, които кмета и други служби в града, трябва да 
изпълнят, за да не се получи това бедствие в още един вид.  

 
Иван ЛУКОВ 
Абсолютно съм съгласен с Вас. При така сформираната работна 

група да се изложат всички становища на гражданите, които ги имат и 
работната група ще ги изслуша, ще се вземат решения, ще се направят 
проверките. 

 
Татяна ИВАНОВА 
Татяна Иванова. Подкрепям предложението на Мария, тъй като … 
 
Иван ЛУКОВ 
Какво беше предложението на Мария? 
 
Татяна ИВАНОВА 
Предложението й беше включване на точка в дневния ред – 

изказвания и питания на гражданите. Това е. Защо – защото дори да 
формулирате някаква група нали, ако естествено вземете решение, хубаво 
е предложенията на гражданите, които са тук да ги чуете тук, и да се 
запишат в протокола на сесията.  

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Благодаря Ви. В предложението, което Вие го изказвате явно 

не сте прочели и правилника, който беше изготвен и с ваше съдействие, 
така че ние нямаме така възможност … 



Татяна ИВАНОВА 
Аз не съм … 
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви благодаря. Не съм Ви дал повече думата. Благодаря Ви 

много. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Г-н Луков, предлагам да прекратим предложенията за дебати, защото 

гражданите така или иначе могат да се изказват по всяка една точка от 
дневния ред, когато ги обсъждаме и да преминем към гласуване на дневния 
ред.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Преминаваме към гласуване на дневния ред. Първо да 

гласуваме точката, която предложих да отпадне, а именно четвърта точка – 
даване на съгласие и утвърждаване на споразумение за сътрудничество 
между община Варна и „Дворец на културата и спорта“ ЕАД. Имаме 
необходимия кворум. Колеги, в режим на гласуване за отпадане на тази 
точка. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
     
Колеги, просто се извинявам, но пропуснах да зачета отсъстващите. 

Г-н Янко Станев отсъства поради служебна ангажираност – в момента е 
ръководител на една от групите, които отговарят за почистване на единия 
от подрайоните на Аспарухово и не може да присъства. Снежана Донева 
представи болничен. Таня Парушева – служебно ангажирана, няма я в 
момента. И г-н Мартин Байчев, който също представи и писмо, че е 
служебно ангажиран, но ще ви го зачета като дойде точката, която ще 
обсъждаме, която той е писал. Просто се извинявам, в началото пропуснах 
да ги прочета.  

Така. Това предложение се прие. Следващото предложение за 
допълнителна точка в дневния ред е предложението за отпускане на 
еднократна помощ на пострадалите домакинства в пострадалите райони. В 
режим на гласуване сме за приемане за отпускане на еднократна помощ на 
пострадалите домакинства.  

    
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 



Следващото предложение за допълнителна точка е предложение за 
поемане на разходите, възстановяване на щетите и бракуване на 
автомобилите претърпели вреди от бедствието на 19-ти юни. В режим на 
гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
И следващото предложение на г-н Костадинов, да се сформира … 

Тодор Мутафов за протокола „за“.  
Следващото предложение е на г-н Костадинов, да се сформира 

работна група за разследване на причините за трагедията, установяване на 
причините и контрол по разходването на средствата в зависимост, и 
предприемане на мерки за предотвратяване на последващи такива бедствия 
и осъществяване на контрол по разходването на средствата в зависимост от 
това какво ще бъде гласувано в първа точка. В режим на гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
За протокола Тошко Мутафов е „за“.  
И цялостно гласуване на проекта за дневен ред да стане дневен ред 

на днешното заседание, така както го гласувахме с промените. … 
Гражданите, това което те го предложиха го нямаме в правилника, но във 
всяка една точка имат право да се изказват. Ще им бъде дадена думата, ще 
се изкажат. 

Гласуваме целия дневен ред, целия проект за дневен ред да стане 
дневен ред на днешното заседание. В режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следния 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Приемане на Декларация за готовността на общинските съветници 

мандат 2011-2015 г. при Общински съвет – Варна, да дарят едно месечно 
възнаграждение на пострадалите от природното бедствие на 19.06.2014 г. 

 
2. Задължаване на общинските лечебни заведения на територията на 

община Варна да извършват безплатни медицински прегледи на 
пострадалите от природното бедствие на 19.06.2014 г. 

 



3. Вземане на решение „Обреди“ ЕООД, да извърши безплатно 
погребенията на починалите граждани от природното бедствие на 
19.06.2014 г. 

 
4. Отпускане на финансови средства от бюджета на община Варна за 

2014 г. на пострадалите домакинства на територията на район Аспарухово. 
 
5. Поемане на разходите за издаване на удостоверения за бракуване 

на автомобилите, претърпели вреди от бедствието на 19.06.2014 г. в район 
Аспарухово.  

 
6. Създаване на работна група с цел изясняване причините за 

трагедията на 19.06.2014 г., и определяне на мерки за предотвратяване на 
нови бедствия. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
За протокола Тошко Мутафов е „за“.  
Приехме дневния ред. По точка .. Преминаваме към първа точка от 

дневния ред.  
 
 
 
 

  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Приемане на декларация за изразяване на 

съпричастността и готовността на общинските съветници мандат 2011-
2015 г. при Общински съвет – Варна да извършат лични дарения в полза на 
пострадалите от природното бедствие на 19.06.2014 г.  

 
Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

 
Иван ЛУКОВ 
Изчитам декларацията: 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна приема следната Декларация: 
„Общинските съветници, мандат 2011 - 2015 г., при Общински съвет 

– Варна изразяват съпричастността си към пострадалите наши съграждани 
от наводненията в кв. Аспарухово, гр. Варна, както и готовността си да 
извършат лични дарения в полза на пострадалите от природното бедствие 
на 19.06.2014 г., по нарочна набирателна сметка, открита в „Централна 
кооперативна банка“ АД – клон Варна, IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 
00, BIC: CECBBGSF. 

Мнения и съображения по така изчетената декларация? Г-жа 
Петкова. 

 
Лидия ПЕТКОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Ще ми разрешите да 

прочета декларация на общинските съветници на групата на БСП и 
позиция на градския съвет на БСП – Варна. Ние, групата на БСП във 
варненския Общински съвет поднасяме своите дълбоки съболезнования на 
семействата и близките на жертвите на бедствието в кв. Аспарухово и 
изразяваме надежда за бързото възстановяване на пострадалите и на 
щетите. Искрено се надяваме, че тази трагедия ще ни обедини, а не 
разедини. Искаме да уверим засегнатите от стихията, че скърбим заедно с 
тях и че ги подкрепяме в тежкото изпитание. Уверени сме, че с общи 
усилия всички ние ще успеем да преодолеем последиците от природното 
бедствие и заедно ще намерим пътя, който може да предотврати подобни 
трагедии. Проблемите с незаконното построяване, свлачищните райони, 
запушената канализация, нерегламентираните сметища на Варна е от 
отдавана и всички ние знаем тези проблеми. Ние обаче, като общински 
съветници можем единствено да изискваме строг контрол и невременни 
мерки от общинската администрация, за да не се повтори подобна 
трагедия. 



Уважаеми колеги, ние групата на БСП във варненския Общински 
съвет настояваме за прецизен и точен анализ на всички факти и събития 
довели до инцидента в кв. Аспарухово, който отне 12 живота, сред които и 
три деца, знаете че се издирва все още едно дете. Убедени сме, че по този 
начин ще стане ясно, кой е отговорен за трагедията, и кой трябва да поеме 
вината за това. Считаме, че анализа, трябва да бъде изготвен в рамките на 
десет работни дни и с резултатите да бъдат запознати не само членовете на 
общинския съвет, а гражданите на Варна и на страната.  

Уважаеми колеги, групата на БСП в Общински съвет – Варна, 
предложи на председателя на общинския съвет, общинските съветници да 
дарят една своя заплата в помощ на пострадалите от водната стихия. 
Вярваме, че ще се присъедините към тази наша инициатива доказвайки, че 
независимо от партийната си принадлежност можем да бъдем единни и да 
работим заедно в името на своя град и своите съграждани.  

Благодаря ви. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги. Първо, дарението е индивидуален 

акт. Всеки един преценява какво, кога да дари. И второто ми уточнение е – 
знам, че някои от колегите вече са направили дарения, които са по 
сметките на БЧК, които не са в банката, която посочихте. Така че нека да 
дадем възможността, всеки да реши сам, къде да направи своето дарение. 
Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Хамза. 
 
Медиха ХАМЗА 
Уважаеми г-н председател, чисто технически вместо кв. Аспарухово 

да бъде записано район Аспарухово, и тъй като мисля, че в началото на 
сесията се разбрахме да няма политически речи и изказвания. Всеки един 
от нас може да излезе на този микрофон и да говори с часове. Предлагам 
прекратяване на дебатите, а не да влизаме в един безумен дебат, кой 
повече и как е направил.  

 
Иван ЛУКОВ 
Понеже искахте думата преди да го предложи и после ще подложим 

на гласуване … Колеги, да не влизаме в диалогов режим. Заповядайте, г-н 
Липчев. 

 



Петър ЛИПЧЕВ  
Подкрепям предложението на колегата Атанасов, да отпадне от 

декларацията това задължително условия да се преведат нашите лични 
възнаграждения в една сметка в ЦКБ. Нека всеки сам да си реши на кого и 
как ще ги дари. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Да отпадне сметката. Колеги .. Моля? … Именно, именно, разбрах. .. 

Така, зачитам отново декларацията с предложените промени. 
 Общинските съветници, мандат 2011 - 2015 г., при Общински съвет 

– Варна изразяват съпричастността си към пострадалите наши съграждани 
от наводненията в район Аспарухово, гр. Варна, както и готовността си да 
извършат лични дарения в полза на пострадалите от природното бедствие 
на 19.06.2014 г. .. Моля? .. До тук.  

Имаме прекратяване на дебатите, г-н Тодоров.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
Най-лесно е да прекратим дебатите. Има предложение за една 

заплата от групата на БСП. Съгласно чл. 64 предлагам поименно 
гласуване, може да стане и по електронно и всички да имат достъп до това 
кой как е гласувал. И го подлагам на … 

 
Марина КАРАПЕТЯН 
Може ли, г-н Луков? .. Да, абсолютно кратка ще бъда. Мислех да не 

се изказвам, но просто съм провокирана. Вижте колеги, всеки от нас ще 
дари нещо, това е ясно. Освен това дарението, ето тук и уважаемия от мен 
митрополит, дарението е личен акт. Аз не мисля, че когато се дарява нещо 
трябва да бием камбаната, да пишем пет дни преди сесията, че ние ще 
даряваме и какво – ние си купуваме индулгенция ли по този начин. Какво 
правим? И защо трябва да ме задължи някой аз да даря в тази сметка? Има 
сметки на БЧК …   

 
Иван ЛУКОВ 
Сметката отпадна.  
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Да. Не, защото г-н Тодоров иска тука всеки, едва ли не после ще 

кажат този не иска да дарява, оня не иска да дарява, другарски съд и т.н. 
Всеки ще си прецени. Някой може да дари и повече заплати, според 
възможностите. Това е личен акт и не би трябвало това да е PR кампания и 
да се отразява публично в медиите, кой какво направим, да се снимаме и 
т.н. Айде малко да сме по-смирени и малко по – как да кажа, човеци. 

 



Иван ЛУКОВ 
Така. Поименно гласуване – ще го подложим на гласуване.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
…………… /н.р. 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. Имаме две предложения – за прекратяване на дебатите, след 

което имаме предложение за поименно гласуване. И третото, което е – 
предлагам да гласуваме така приетата декларация, така предложената 
декларация, а пък наистина всеки от общинските съветници … Не на БСП. 
Това е предложената от нашата, то председателския съвет декларация. 
Това говоря. А пък това, че БСП … Заповядайте, г-н Георгиев. 

 
Пламен ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми колеги, в последните дни станаха безпределно ясни 

няколко неща. В национален мащаб, че 25 години е рушено и съвсем 
безогледно и безотговорно не са изпълнявани задължения от всички 
възможни инстанции и управленци, на всички нива. Това е към общите 
причини за трагедията, която стана. Конкретните причини, които търси г-н 
Костадинов разбира се ще излязат при един обстоен анализ, къде колко 
дървета и т.н. Второто, което стана ясно, че нещо много хубаво в нашия 
наред е останало – чувството на съпричастност и чувството да се помага. И 
тези, които отидоха да помагат някои от тях случайно бяха отразени от 
медиите. Оказа се обаче, че има и хора, които за първи път в живота си 
хващат лопата или мотика, но беше отразено от горе до долу по всички 
възможни посоки – от изток до запад, и от север до юг. И следващото, 
което стана ясно тук, сега, в момента, че няма нещо хубаво, което да е 
замислено и да е в полза на хората, което да не бъде опорочено. Що за 
политически цинизъм и липса на каквато и да е хигиена да излезе някой и 
да предложи общинските съветници да дарят една своя заплата. И ще кажа 
защо е цинизъм. Цинизмът е в това, че ако някой вдигне ръка против това 
предложение веднага ще бъде разпънат на кръст от медиите и ще кажат 
„този е алчен, този е егоист, този не иска да помага“. Това е цинизмът в 
предложението. Това е политиката, която днес нямаше място тука. .. Ако 
обичате. .. Джордж Оруел има една мисъл, че истински свободен е този, 
който може да си позволи да каже истината, която другите не искат да 
чуят. Аз си го позволявам. И заявявам категорично – дарение ще има, но то 
е индивидуален акт. Дали ще бъде в обща сметка на общинския съвет, дали 
както оказа колегата Липчев много правилно – ето ги каза хората, които 
ние сме си избрали и ще им дарим. Да, ще има. Но да се упражнява такъв 
психологически терор върху съветниците и всеки, който гласува против 
направеното предложение от колегите от БСП, които между другото 



уважавам изключително много. Доказани професионалисти, всеки един от 
тях и бях слисан от това, което чух сега в момента. Така колеги, не става. 
Нека преди всичко да бъде хора, но преди всичко да бъдем и отговорни. И 
завършвам със следното изречение – в ситуация като тази важна е 
тенденцията за напред, т.е. това което е показано в момента на всички нива 
до каква тенденция води – дали ще бъде еднократен акт само за 
ликвидиране на последиците или вече се взимат мерки и за всички 
възможни свлачища и подобни неща, които могат да възникнат. Благодаря 
на г-н председателя, че извън правилника ми даде думата. Благодаря на 
всички вас, че ме изслушахте. Това е, което имам да кажа. 

 
Веселина САВОВА 
Г-н Луков, медиите бяха намесени. Наистина извън правилника – 30 

секунди. 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте. 
 
Веселина САВОВА 
Съжалявам много, но ние не сме виновни, че трябва да отразяваме 

всички неща, които вие творите. Никой не е виновен за това. Преди два – 
три месеца ви си гласувахте заплатите. Абсолютно щях да ви уважавам, 
ако днес с такова решение си отменихте старото решение за заплатите и 
тези пари отидеха някъде другаде. Тази една заплата – кой ще даде, кой 
няма да даде – това си е ваша работа, никой не го интересува точно какво 
правите в момента, но ние сме длъжни да го опишем. Така че съжалявам, 
но на медиите ангажимента е да отразява това, което вие сътворявате. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Само да ви кажа, че това, което беше за обсъждане преди това, 

точно за това махнахме думата една месечна заплата, защото някои от 
нашите колеги искат да дарят и повече от това, което им се полага по 
ведомост. Затова и ще ви зачета .. Само, ето едно писмо от един колега, 
който отсъства в момента: 

„Уважаеми г-н Луков, 
Във връзка с изпълняване на служебни ангажименти, ще бъда в 

командировка от 23.06.2014 г. до 27.06.2014 г., поради което няма да мога 
да присъствам на Тридесет и третото заседание на Общински съвет – 
Варна, което ще се проведе на 24.06.2014 г. от 9:00 часа. 

По т. 1 от проекта за дневен ред, а именно: Приемане на Декларация 
за готовността на общинските съветници мандат 2011 - 2015 г. при 
Общински съвет – Варна, да дарят едно месечно възнаграждение на 



пострадалите от природното бедствие на 19.06.2014 г., давам 
безрезервното си съгласие.“ 

Не му чета името умишлено. Така че има колеги, които не само това, 
а и повече, които имат възможност. 

Така. Зачитам ви проекта за .. Да, благодаря. Гласуваме първо 
прекратяване на дебатите. В режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Г-н Тодоров, за Вашето предложение – искате поименно да изчитам 

или това, което поименно … 
 
Аврам ТОДОРОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Именно.  
 
Аврам ТОДОРОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Ок. Добре. Видно е, така или иначе по правилник подлагам 

гласуването на г-н Тодоров за поименно гласуване, видно е от стената и 
всички, които … Колеги, имаме правилник, много ви моля. Има 
предложение, което съгласно нашия правилник, трябва да го подложа на 
гласуване за поименно гласуване на предложението. 

 
Владимир ТОНЕВ 
А може ли да го чуем предложението пак? 
 
Иван ЛУКОВ 
Моля? 
 
Владимир ТОНЕВ 
Да чуем предложението пак с членовете и алинеите, законността му 

и правните му основания. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тодоров, заповядайте да кажете предложението отново, което го 

предложихте.  
 



Аврам ТОДОРОВ 
Вижте, значи не четете хубаво, ама какво и да е. Ще го гласувате 

разбира се и го предлагам поименно. Казах, че не подлежи на разискване 
тука и направо се подлага. Това исках да кажа. 

 
Владимир ТОНЕВ 
……………. /н.р./ 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Казах една заплата да дадем на …. /н.р./ 
 
Владимир ТОНЕВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Така. Приемаме първо …  
 
Аврам ТОДОРОВ 
……………. /н.р./ 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н Луков, колеги. Само искам да припомня, че според нашия 

правилник всяко едно наше решение, всяко едно наше гласуване има 
отделен регистър в сайта на общината, където за всяко едно наше решение, 
което сме взели за последните години, се вижда кой как е гласувал. В това 
отношение ние сме единствени в страната. Така че поименно или не, 
независимо какво вземаме като решение ще се види каквото се вижда и за 
всяко едно друго предходно решение от стотиците, които сме взели. Това 
просто го припомням. Явно така в емоцията сме го забравили.  

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Гласуваме .. Ами гласуваме предложението на г-н Тодоров за 

поименно гласуване. Трябва да го гласуваме това съгласно правилника. .. 
Ами предложението е за поименно гласуване. .. Да не е електронно, а да е 
поименно. Това е предложението. Нали? Аз така го разбрах. Да не е 
електронно гласуването, а да е поименно. 

 
Аврам ТОДОРОВ 
……………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Е как едното или другото? … Така колеги, гласуваме предложението 

на г-н Тодоров за поименно гласуване на предложението за приемане на 



тая декларация. В режим на гласуване сме за предложението на г-н Аврам 
Тодоров за поименно гласуване, а не електронно. .. Да изчета имената 
поименно, ръчно. 

  
Резултати от гласуването: за – 18; против – 3; въздържали се – 18; 

отсъстващи – 9, предложението не се приема. 
 
Така или иначе ние пак го гласуваме поименно, понеже се вижда и 

на таблото зад нас. 
Изчитам декларацията, която предлага да бъде подложена и приета 

на днешната сесия. Колеги, тишина.  
 
Общински съвет – Варна прие следната 

Д Е К Л А Р А Ц И Я: 

1550-1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема следната декларация:  

„Общинските съветници при Общински съвет – Варна, мандат 2011-
2015 г., изразяват съпричастността си към пострадалите наши съграждани 
от наводненията в район Аспарухово, гр. Варна, както и готовността си да 
извършат лични дарения в полза на пострадалите от природното бедствие 
на 19.06.2014 г.“ 

 
В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
И в този смисъл декларацията, която беше изчетена от групата на 

БСП можем да я приемем като изказване по тази точка и вече приетата 
декларация да си влезе в сила. Благодаря ви. 

Преминаваме към втора точка от дневния ред. 
   

  



II. 
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Възлагане на управителя на „Диагностично – 

консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД, 
организирането на безплатни медицински прегледи. 

 
    Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

 
Иван ЛУКОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна,  като едноличен собственик на капитала, възлага на управителя на 
„Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово - 
Варна” ЕООД, във връзка с природното бедствие на 19.06.2014 г., да  
организира извършването на безплатни медицински прегледи на 
пострадалите от природното бедствие, в срок до 19.07.2014 г. 

Мнения и съображения колеги, по така изчетеното проекторешение. 
Г-н Атанасов. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, обръщението, което направих в началото 

– задължава, то вече е постфактум. Т.е. то вече евентуално е извършено, 
така че може би да възстановява разходите или нещо, да оправдае 
разходите извършени от лечебните заведения. Да, просто да се прецизира, 
защото то вече е факт. Ако може да бъде направено това. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Атанасов … 
 

Христо АТАНАСОВ 
Да. Защото е свързано с отчетите, които тези хора ще дадат. 

Разбирате ли? 
 

Иван ЛУКОВ 
По-скоро да сложим начална дата от 19-ти, защото вече са 

започнали. 
 

Христо АТАНАСОВ 
Защото са започнали, да. Добре. И така става. Просто заради … 
 
Иван ЛУКОВ 
Именно. Значи във връзка с природното бедствие от 19.06. да 

организира извършването на безплатни медицински прегледи на 
пострадалите от природното бедствие от 19.06. до 19.07.2014 г. 



Христо АТАНАСОВ 
Точно така. Същото искам и за следващата точка, като дойде време, 

но тя е деликатна и затова … 
 
Иван ЛУКОВ 
Да. Така. Сложихме начална дата просто, да може … Един месец. 

Така, други мнения и съображения? Няма. В режим на гласуване.  
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1551-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна, като едноличен собственик на капитала, възлага на 
управителя на „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски 
– Аспарухово – Варна” ЕООД, във връзка с природното бедствие на 
19.06.2014 г., да  организира извършването на безплатни медицински 
прегледи на пострадалите от природното бедствие, в срок от 19.06.2014 г. 
до 19.07.2014 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
За протокола г-н Костадинов „за“. 
Точка трета от дневния ред. 
 
 

  



III. 
 

По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Вземане на решение „Обреди“ ЕООД, да извърши 

безплатно погребенията на починалите граждани от природното бедствие 
на 19.06.2014 г. 

 

Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
 

Иван ЛУКОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински  съвет – 

Варна в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Обреди“ 
ЕООД, решава разходите за погребенията на починалите от природното 
бедствие на 19.06.2014 г., да бъдат за сметка на дружеството. 

Мнения и съображения. Г-н Начков. … На микрофона. 
 
Пламен НАЧКОВ 
В социалната програма има заделени такива средства за социални 

погребения и не е добре да натоварваме дружеството. Макар, че сумата не 
е голяма на това, но все пак това е ангажимент на общината. Т.е. общината 
чрез бюджета си да поеме безплатно погребенията на тия жертви. Не може 
нали търговското дружество. 

 
Иван ЛУКОВ 
Не, то може търговското дружество. Стига ние да решим, ние сме 

едноличния собственик на капитала. Преценяваме, че дружеството има 
достатъчно печалба и можем да го натоварим с тези разходи. 

 
Пламен НАЧКОВ 
Вижте, след като … 
 
Иван ЛУКОВ 
След като можем да ги опростим, когато взимаме дивидента.  
 
Пламен НАЧКОВ 
Значи, след като има заделени такива средства в бюджета 

дружеството е един изпълнител на действието.  
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тонев. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Г-н Начков, средствата заделени в бюджета са за социално слаби и 

тогава се извършват безплатни погребения за сметка на общината. А в 



момента това решение, което председателя ни призовава да вземем, което е 
по дневния ред, да одобрим разходите за сметка на дружеството на 
пострадалите от потопа в Аспарухово без значение дали те са социално 
слаби или не са такива. Това просто е един жест на общинския съвет чрез 
неговото търговско дружество, което може да го направи. Не считам, че 
трябва да е за сметка на социално слабите, от фонда за социално слаби за 
безплатни погребения. Благодаря. … Може да е за сметка на дружеството, 
има 460 хил. лв. печалба от предходната година. Така че може да ги поеме.  

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Други мнения и съображения колеги? Няма. В режим на 

гласуване сме за така изчетеното от мен проекторешение. В режим на 
гласуване.  

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1552-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински  
съвет – Варна в качеството си на едноличен собственик на капитала на 
„Обреди“ ЕООД, решава разходите за погребенията на починалите от 
природното бедствие на 19.06.2014 г., да бъдат за сметка на дружеството. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред. 
 
 

  



IV. 
 

По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства от бюджета на 

община Варна за 2014 г. на пострадалите домакинства на територията на 
район Аспарухово. 

 
Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

 
Иван ЛУКОВ 
Предложението на общинските съветници Марица Гърдева, Николай 

Дочев, Тодор Балабанов и Станислав Иванов. 
„Уважаеми господин Луков, 
С оглед създаденото от наводненията на 19.06.2014 г. бедствено 

положение и многобройните щети на недвижимите имоти и вещи в 
засегнатия район Аспарухово считаме, че е целесъобразно да бъдат 
подпомогнати от бюджета на община Варна за 2014 г. пострадалите 
домакинства на територията на район Аспарухово. Във връзка с 
гореизложеното предлагаме Общински съвет – Варна да вземе следното 
решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 и 
чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна отпуска еднократна 
социална помощ в размер на 300 лв. на домакинство след изготвянето на 
списъци на пострадалите. Средствата да бъдат отпуснати от Годишната 
социална програма на община Варна за 2014 г.“ 

Мнения и съображения, колеги. Няма. В режим на … Моля? А, 
извинявайте г-н Тонев, не видях че сте седнали на друго място просто.  

 
Владимир ТОНЕВ 
Уважаеми колеги, напълно подкрепям това предложение. Искам да 

внеса една малка поправка – считам, че сумата от 300 лв. е малка и 
предлагам да ги закръглим на 500 лв. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-жа Хамза. 
 
Медиха ХАМЗА 
Моля ви колеги, имаме предложение за 300 лв. Нека да подкрепим 

това, да не тръгваме по плоскостта 400, 500, 600 лв. В момента имаме пари 
в социалната програма, но първо естествено, че имахме ВВК и част от тях 
сме изразходвали. Второ, пострадалите семейства са над 100. Все още се 
правят списъците. 200 ли ще бъдат, 250 ли, нека да не изпаднем в ситуация 
какво ще правим. Дайте 300 лв. Имаме ли възможност, имаме още сесии, 



можем пак да ги подкрепим хората. Моля ви, нека да не ги задълбаваме 
тези неща. Жеста, принципно нещата, които гласуваме днеска са важни. 
Прекратяване на дебатите и гласуване за 300 лв. 

 
Иван ЛУКОВ 
Така. Постъпи предложение за прекратяване на дебатите. Гласуваме 

предложението за прекратяване на дебатите. В режим на гласуване. .. Да ви 
помоля за тишина в залата. Г-жо Карапетян, не влизайте, много ви моля не 
влизайте в диалогови режими. Ако имате нещо да си кажете излезте пред 
залата и си говорете.      

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Подлагам на гласуване предложението на г-н Тонев, тъй като той не 

го оттегля за така както беше изчетен проекта за решение, но да се 
промени размера на сумата на 500 лв. В режим на гласуване сме.  

 
Резултати от гласуването: за – 19; против – 0; въздържали се – 20; 

отсъстващи – 9, предложението не се приема. 
 
Подлагам на гласуване, така изчетения от мен първоначален проект 

за решение, а именно да бъде в размер на 300 лв. В режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1553-4. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 7 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и по предложение на общински 
съветници с № ОС14000792ВН/24.06.2014 г., Общински съвет – Варна 
отпуска еднократна социална помощ, в размер на 300 /триста/ лв. на 
домакинство, след изготвяне на списъци на пострадалите. 

Средствата да бъдат отпуснати от Годишната социална програма на 
община Варна за 2014 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Преминаваме към следваща точка пета от дневния ред. 
 
 

  



V. 
 

По точка пета от дневния ред: 
ОТНОСНО:  Поемане на разходите за издаване на удостоверения за 

бракуване на автомобилите, претърпели вреди от бедствието на 19.06.2014 
г. в район Аспарухово.  

 
Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

 
Иван ЛУКОВ 
Предложението е от съветниците Валентин Станев, Благомира 

Александрова, Ради Радев, Тодор Мутафов, Медиха Хамза, д-р Людмил 
Цветков. А именно, зачитам мотивите: 

„С оглед създаденото от наводнението на 19.06.2014 г. бедствено 
положение и многобройните щети на автомобили в засегнатия район 
Аспарухов считаме, че е целесъобразно да бъдат подпомогнати от община 
Варна собственици на увредени моторни превозни средства. Моля на 
предстоящото заседание на Общински съвет – Варна, което ще се проведе 
на 24.06.2014 г. да бъде включена допълнителна точка в дневния ред, 
касаеща поемане, на разходите за установяване на щетите и бракуване на 
автомобилите претърпели вреди от бедствието на 19.06.2014 г. в район 
Аспарухово. Във връзка с гореизложеното предлагаме Общински съвет – 
Варна да вземе следното решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
реши да бъдат поети разходите на собствениците на увредените моторни 
превозни средства от природното бедствие от 19.06.2014 г. за издаване на 
удостоверения от областно управление пожарна безопасност и защита на 
населението гр. Варна за установяване на щетите и бракуване на 
автомобилите претъпели вреди на 19.06.2014 г. в район Аспарухово от 
бюджета на Общински съвет – Варна от функция „Издръжка“.“ 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Въпрос имам. 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, г-н Джагаров. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Нали автомобилите са застраховани. Оценяването на щетата се 

извършва от застрахователната компания. Какво ще правим ние? Тези пари 
къде ще отидат? 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Говорим за разходите за издаване на служебен документ от пожарна 

противопожарна безопасност за бракуване на автомобил, а не за 
застрахователите, които ще осигуряват щетата. Бракуването на автомобила 
също се заплаща, има един разход. Седнете малко да почетете. Г-н Тонев, 
заповядайте. 

 
Владимир ТОНЕВ 
За първи път чувам, че при бракуване на автомобил има и разход, 

който трябва да се дава на пожарната. Съгласно Закона за опазване на 
околната среда със Закона за управление на отпадъците има цял ред, по 
който се бракуват автомобилите, което означава накратко, че се предават 
на специализирана фирма, която да ги оползотвори, като отпадъци и като 
скрап и тя е длъжна да предаде номера и талона, който й го дават в КАТ, и 
с това приключва бракуването на автомобил. Мисля че, не съм 100 % 
сигурен, трябва да се провери, но не се иска бележка от пожарната, няма и 
за какво да се иска – дали автомобила е пожароопасен или не е такъв.  

 
Иван ЛУКОВ 
Когато пожарната приема автомобилите, които в момента са за 

бракуване те са извозени с наши средства с паяка, тип паяк до едно 
площадче, където пожарната ще дойде там да ги огледа и да им издаде 
удостоверение, че са пострадали от това наводнение. Това удостоверение 
струва пари. .. около 4 лв. е. За това удостоверение говорим. 

 
Владимир ТОНЕВ 
Това е заради специалния ред, понеже има направен разходи да ги 

извозят?   
  
Иван ЛУКОВ 
Не, те са извозени от „Паркинги и гаражи“, от предприятието са 

извозени, но когато пожарната, техните хора понеже те ръководят 
бедствените операции, по закон когато имаме такива бедствия 
спасителните операции се ръководят от хората от пожарната безопасност, 
от ръководителите, от командирите на поделенията от пожарна 
безопасност. Те трябва да водят бедствията, те ги ръководят. Те трябва да 
огледат тези автомобили, които ние сме извозили до определена площадка 
в район Аспарухово и когато направят огледа на тези автомобили издават 
едно удостоверение, че са пострадали от това бедствие. Това 
удостоверение струва около 4 лв. За това гласуваме да бъде поето от 
Общински съвет – Варна. 

 
 



Владимир ТОНЕВ 
Значи, ако е за това удостоверение добре, но дали автомобила 

съответния собственик иска да бъде бракуван или не иска да бъде 
бракуван, това би трябвало да е негово решение. 

 
Иван ЛУКОВ 
Това е негово решение. 
 
Владимир ТОНЕВ 
А не го задължаваме. Пожарната, ако му даде удостоверение, че е 

бракуван той на практика може и да загуби.  
 
Иван ЛУКОВ 
Ама това си е негово решение дали иска да бъде или не иска. 
 
Владимир ТОНЕВ 
Разбрах Ви. 
 
Иван ЛУКОВ 
Удостоверението, което от пожарната ще му бъде издадено … 
 
Владимир ТОНЕВ 
Тогава, нека да прецизираме нашето решение, че става въпрос за 

разходи за административните документи на пожарната. А не общо 
популистко, както се казва – за бракуване на автомобилите и за оценяване 
на тяхната щета. Щом е конкретно разхода за пожарната – да гласуваме 
конкретно. Иначе ми звучи прекалено популистко, г-н председател.  

 
Иван ЛУКОВ 
Зачитам отново проекта за решение. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1554-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 
на общински съветници с № ОС14000791ВН/24.06.2014 г., Общински 
съвет – Варна реши да бъдат поети разходите на собствениците на 
увредените моторни превозни средства за издаване на удостоверения от 
Областно управление противопожарна безопасност и защита на 
населението – град Варна за установяване на щетите и бракуване на 
автомобилите, претърпели вреди от бедствието на 19.06.2014 г. в район 
Аспарухово, гр. Варна. 



Средствата да бъдат отпуснати от бюджета на Общински съвет – 
Варна – функция „Издръжка“.  

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Преминаваме към следваща точка. 
 

  



VI. 
 

По точка шеста от дневния ред: 
ОТНОСНО: Създаване на работна група с цел изясняване 

причините за трагедията на 19.06.2014 г., и определяне на мерки за 
предотвратяване на нови бедствия. 

 
Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

 
Иван ЛУКОВ 
Предложението на г-н Костадинов, ще ви прочета един проект за 

решение в дебатите, които евентуално ако има ще го прецизираме. 
На основание чл. 30, ал. 4 от Правилника на Общински съвет – 

Варна, Общински съвет – Варна създава работна група за изясняване 
причините за трагедията на 19.06.2014 г., определяне на мерки, които 
следва да се предприемат за предотвратяване на нови бедствия, както и 
контрол на разходваните средства от набирателната сметка от Общински 
съвет – Варна. Само че то няма как да стане този контрол. Без контрол. 
Значи стигаме до набелязване на мерки, които следва да бъдат, да се 
предприемат за предотвратяване на нови бедствия. В състав … Именно, 
отпада контрола. … Ами колеги в дебатите, които в момента ще предложа 
да ги имаме, ще видим дали да остане това за осъществяване на контрол за 
изразходваните средства, за разходването на средствата или да отпадне 
контрола, защото всеки съветник лично ще си дари където иска да дари – 
било то на сметката, било то на конкретни лица. Г-н Костадинов поиска 
думата, после ще дам думата на г-н Темелков.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми колеги, без да влизаме в излишни дебати и дискусии аз ще 

оставя на г-н Луков и на вас съответно да решение колко да бъдат 
членовете в тази комисия и от кои групи, как да бъдат представени. 
Смятам обаче, че ние дължим един отговор първо на гражданите на Варна 
и второ на нас самите, за това какво точно причини бедствието в 
Аспарухово, защото все още има много хора, които се чудят от къде дойде 
голямата вода. А пък в крайна сметка всичко това си има едно логично 
обяснение и смятам, че то трябва да дойде като един документ, който да е с 
подписите на максимално много представители на общинския съвет. Ние, 
като общински съветници имаме ограничени правомощия разбира се, от 
ЗМСМА има доста други институции, които също носят своята вина за 
това, което се случи. Като започнем от полицията, минем през горското, 
прокуратурата, някои общински служби. Но трябва и затова предложих да 
бъде работна група, а не комисия, трябва в максимално кратки срокове да 
излезем с подобно решение и с подобен доклад. Работната група има срок 



до три месеца, но аз се надявам с общи усилия максимално скоро и бързо 
това нещо да бъде приключено, т.е. в рамките на около до месец, защото 
съм сигурен, че когато се разровят архивите на тези споменати институции 
ще има достатъчно сигнали, ще се намерят достатъчно преписки, 
достатъчно докладни и съответно ще се окаже, ще се види кой какво е 
сигнализирал, кой какво е правил, кой какво не е направил и защо не го е 
направил. Не е момента тук сега да коментираме всичко това. Смятам, че 
трябва да се случи в един последващ момент, в рамките на следващите от 
три до четири седмици и най-важното – да се набележат други подобни 
рискови зони, защото има такива във Варна, да се вземат мерки за 
преодоляването на следите от това наводнение и за превенция на други 
бъдещи евентуални, за да не се получават друг път подобни неща. Трябва 
да изработим една програма, която да представим пред кмета и да го 
задължим да работи по тази програма за преодоляване на следите от 
бедствието и за превенция на бъдещи подобни трагични събития на 
територията на нашата община. А и не само на територията на нашата 
община, това не е локален случай – това е национален проблем. Т.е. това, 
което ще направим може и се надявам силно да стане един модел на работа 
бъдеща за всички останали подобни общини, където имат такива 
проблеми, защото пак казвам – проблема не е само във Варна с 
незаконната сеч, с незаконното строителство, със затлачените дерета, това 
е национален проблем. Така че оставям на г-н Луков вече да предложи 
състав на комисията. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Аз така, като мисля – седем човека. Но г-н 

Темелков, заповядайте. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Днес беше момента, когато администрацията трябваше да е тук до 

нас и да ни даде ясен отчет за това какво е направено нали, в тази връзка. 
Ние сега, предложението е много хубаво наистина за комисия, но ние за 
пореден път имаме седем заместник - кмета нали. Кой от тях за какво 
отговаря и в момента какво се получава – видяхме в деня какво безхаберие 
беше вечерта, така че моето мнение и упрека към администрацията е защо 
ги няма в момента, когато се коментират неща касаещи лично тях.  

 
Иван ЛУКОВ 
В момента цялата администрация … 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Това … 
 



Иван ЛУКОВ 
Г-н Темелков, в момента цялата администрация, всички заместник – 

кметове и кмета на община Варна са в район Аспарухово и работят по 
отстраняването на бедствието. 

 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
С лопати? 
 
Иван ЛУКОВ 
Не е необходимо човек да работи само с лопата – има и умствен 

труд, г-н Темелков. Недейте така.  
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
В тази връзка е и нашето предложение на партия „Атака“, което е 

огласено, но въпросът е че правя една забележка към администрацията, че 
те не присъстват. Бяхме уважени от областна администрация, от 
митрополит, решаваме проблеми на града, а нямаме компетентните органи, 
които са в момента. Затова предложението го подкрепям и се надявам 
наистина да има резултат и още един начин за въздействие на 
администрацията да си свърши своята работа.  

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви за предложението. Само уточнение, че не е 

необходимо администрацията в лицето на заместник – кметовете и кмета 
да хванат лопатата и да работят, и така да отчетем че те работят. Има 
създаден кризисен щаб, който заседава два пъти в деня, лично съм 
присъствал на тези заседания, така че наистина си вършат добре работата и 
всеки отговаря за определен подрайон в район Аспарухово.  

 
Мария ДИМИТРОВА 
Г-н председател, може ли думата за изказване? 
 
Иван ЛУКОВ 
Имате предложение какъв да бъде състава на групата ли? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Ами до колкото разбрах последната точка отпада, защото имаме 

право граждани да се изкажем. Сега, ако кажете че нямаме право да се 
изкажем … 

 
Иван ЛУКОВ 
Никой не е казал, че нямате такова право. 
 



Мария ДИМИТРОВА 
Имам ли думата? 
 
Иван ЛУКОВ 
Заповядайте, ама аз затова ви попитах – обсъждаме точката за 

създаване на работна група и Вие имате конкретно предложение за състава 
на работната група, може би? Или какво точно?  

 
Мария ДИМИТРОВА 
Във връзка със сформиране на комисията и с нейната по-нататъшна 

работа. Защо трябва да я има комисията. 
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми добре, нека да създадем комисията, заповядайте пред 

комисията и си изкажете мнението и то ще бъде взето под внимание. Нали 
за това я създаваме тази работна група.  

 
Мария ДИМИТРОВА 
Т.е. искате да кажете, че след като гласувате състава на комисията, 

след това ще ни дадете думата на гражданите. Правилно ли разбрах?  
 
Иван ЛУКОВ 
Не, работната комисията ще се събере, ще ви покани, ще изслуша 

вашите предложения за деретата … 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Ами вижте, колежката Ви имаше съвсем друг мотив да отпадне 

последната точка, защото тя каза, че в рамките на точката за тази комисия 
ние ще имаме право да се изкажем. 

 
Иван ЛУКОВ 
Ми естествено, нали това казвам и аз.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Ами ето аз сега искам думата … 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, слушам Ви. Слушам Ви. Какво точно имате за предложението 

за работната комисия, заповядайте. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Подкрепям предложението на г-н Костадинов и се радвам, че го 

направи. Както казах преди малко. Много моля тази комисия, след като я 



създадете, защото аз съм сигурна, че ще я създадете – да се занимае с 
въпросите по гражданската защита за този щаб, който казахте кризисния, 
като се почне от това кой е началник щаба, както казах преди малко, какви 
са схемите за оповестяване при природни бедствия и аварии, колко 
длъжностни лица на общината трябва да се оповестят в такъв случай, за 
колко време, колко са автомобилите … 

 
Иван ЛУКОВ 
Нали за това правим работна група. Аз за това Ви говоря. Не че не 

Ви давам думата, но това правим в момента и тази … 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Компетенциите на тази комисия ще е да разследва защо е станало 

бедствието.  
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми нали това предлагаме. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Както и последствията от него. 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре, благодаря Ви, но ние точно това предлагаме. Може би не сте 

внимавали в това, което изчетох.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Ами нали опитвам се да кажа с няколко думи и смятам, че Варна 

няма да фалира телевизията или Вие, Вашето ценно време – още пет 
минутки, ако чуете до края какво искам да кажа. Защото …  

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Атанасов, заповядайте. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Чета, защото знам, че за пореден  път ще ми отнемете думата и няма 

да мога нищо да кажа. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Г-н председател, уважаеми колеги. Беше предложено много точно и 

ясно – работна група, а не комисия, защото няма как да стане това нещо. И 
второ, нямаме правомощия да разследваме, госпожо. Вие сте юрист и е 
много неясно как може да правите такива предложения. Така. Ясно и точно 
беше формулирано това нещо. Не виждам Вашето изказване да има 



формулировка. Първо - няма комисия, има работна група. Второ – няма 
разследване, защото не може да правим такова разследване, не е в нашите 
правомощия. Обърнете се, прочете си пак на ново нещата, където сте 
положили изпити и тогава се изказвайте. Благодаря. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Извинявам се … 
 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
… за думата разследване … 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, благодаря ви. Така, изчитам … 
 
Мария ДИМИТРОВА 
… ако може все пак … 
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви моля, изслушахме Ви достатъчно дълго време. Наистина 

нямате конкретно предложение и аз затова Ви питах … 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Конкретното ми предложение е тази комисия да се занимае със 

състоянието … 
 
Иван ЛУКОВ 
Не е комисия, а работна група създаваме. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Добре, работна група, много се извинявам. 
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми и аз Ви моля да се уточнявате и да говорим точни неща.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Да види състоянието на деретата, които са над околовръстното. Г-н 

Костадинов е запознат … 
 
 
 



Иван ЛУКОВ 
Аз затова Ви казах, затова Ви помолих, когато създадем работната 

група обърнете се към работната група с Вашите предложения и те там да 
Ви изслушат и там да приемат решенията, и да отидат където Вие им 
посочите. Нека да създадем първо работната група. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Надявам се … 
 
Иван ЛУКОВ 
Не слагайте … 
 
Мария ДИМИТРОВА 
… тази работна група да действа бързо … 
 
Иван ЛУКОВ 
Много Ви моля, не слагайте … 
 
Мария ДИМИТРОВА 
… защото в момента се наводнява военна болница … 
 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Не слагайте каруцата пред коня.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
Нека да създадем работна група и пред работната група се 

изказвайте и говорете, и си дайте предложенията. Колеги, зачитам ви 
отново проекта за решение, който беше предложен от г-н Костадинов. 

На основание чл. 30, ал. 4 от Правилника на Общински съвет – Варна 
се създава работна група за изясняване причините за трагедията на 
19.06.2014 г., набелязване на мерки, които следва да се предприемат за 
предотвратяване на нови бедствия в състав. Предлагам първо състава да 
бъде от седем членове. Не знам, ако някакви други мнения и съображения, 
ако няма колеги, ви предлагам първо да гласуваме състава на работната 
група от седем членове. В режим на гласуване.                  

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 



Колеги, имате думата за предложения за общински съветници, които 
да влязат в работната група. Г-н Балабанов, заповядайте.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. От името на групата на 

ГЕРБ предлагам г-жа Марица Гърдева и г-н Станислав Иванов.  
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Тодоров, заповядайте. 
 
Миглен ТОДОРОВ 
Благодаря г-н председател, група „Граждански експертен център“ 

предлага общинския съветник Пламен Георгиев.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Предлагам Станислав Темелков от нашата група. И с разрешението 

на колегите от БСП – Огнян Къчев. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Митковски, заповядайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Предлагам г-н Костадинов. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
…………………. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Аз щях да го предложа също, просто …  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
От „Промяна за Варна“ – Антон Апостолов.  
 
Иван ЛУКОВ 
Седем.  
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател … 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Джагаров, заповядайте. 
 
 



Николай ДЖАГАРОВ 
Аз мисля, че тъй като тука видяхте има напор от гражданското 

общество, нека да включим един човек, все пак там да си каже мнението … 
Не, вижте, вижте. .. Дайте да постъпим рационално. Аз мисля, че там като 
влезе някой представител той ще има информация и по принцип тя ще 
достигне до … 

 
Иван ЛУКОВ 
Аз предлагам да си формулирате предложението така – работната 

група да заседава открито, на която ще присъстват граждани, които ще си 
дават техните предложения за обстойно изследване на райони. 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Съгласен съм.  
 
Иван ЛУКОВ 
Добре. Много Ви благодаря за така правилно формулираното 

предложение. Седем човека до тука. Г-н Тонев, заповядайте.  
 
Владимир ТОНЕВ 
Г-н Луков, като предложение към Вашето предложение да заседават 

открито, нека да се публикуват и протоколите от работната група в сайта 
на общинския съвет. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И протоколите от заседанията на работната група да бъдат 

публикувани на сайта на община Варна. Много Ви благодаря. Колеги, 
изчитам ви предложените съветници за членове на работната група: 
Марица Гърдева, Станислав Иванов, Пламен Георгиев, Станислав 
Темелков, Огнян Къчев, Костадин Костадинов и Антон Апостолов. Така, в 
режим на гласуване сме за състава на работната група.  

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
 Колеги, аз ви предлагам на работната група още днес след 

приключване на това заседание да се съберат, за да излъчат и председател 
на работната група и да си набележат … Знам, просто предлагам така 
приетата работна група до този момент още днес след сесията да заседават, 
ако решат и в кабинета горе, няма проблеми, за да могат да си изберат 
председател на работната група и да определят дните на заседание, които 
ще бъдат публикувани в интернет страницата на община Варна. И 
цялостно гласуване на проекта за решение. 



Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1555-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна създава работна група с цел изясняване 
причините за трагедията на 19.06.2014 г. и определяне на мерки, които 
следва да се предприемат за предотвратяване на нови бедствия, в състав от 
7 /седем/ члена, както следва: 

1. Марица Димитрова Гърдева; 
2. Станислав Георгиев Иванов; 
3. Пламен Иванов Георгиев; 
4. Станислав Темелков Димитров; 
5. Огнян Василев Къчев; 
6. Костадин Тодоров Костадинов; 
7. Антон Христов Апостолов. 

Заседанията на Работната група са открити, а протоколите от тях да 
се публикуват на официалната интернет страницата на община Варна. 

 
Колеги, в режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Това беше последна точка. Пак ви предлагам работната група 

веднага да остане за заседание … 
 
Татяна ИВАНОВА 
Може ли едно питане, тъй като приключихте. Как ние ще научаваме 

за заседанията на работната група? 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами като следите сайта на община Варна. 
 
Татяна ИВАНОВА 
Ще бъдат ли публикувани? 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами нали току що вземахме това решение. 
 
 
 



Татяна ИВАНОВА 
Да, но вземахте решението за протоколите, а не за кога ще са 

заседанията. 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, поради изчерпване на дневния ред обявявам Тридесет и 

третото заседание за закрито.  
 
 
                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                                ВАРНА 
 

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

             
 
 
 
 

                                              СЪГЛАСУВАЛ 
 

                           __________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 
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