
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 10 
 
Десетото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството 

на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, се 
проведе на 04.08.2016 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 16:00 ч. 

 
Присъстват 42 общински съветника, отсъстват: 
 
Антраник ШАКАРИЯН 
Божидар ЧАПАРОВ 
Данаил ПАПАЗОВ 
Иван ИВАНОВ 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Красен ИВАНОВ 
Милена ГЕОРГИЕВА 
Петър ЛИПЧЕВ 
Чавдар ТРИФОНОВ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, уважаеми гости, моля да запазите тишина. Моля за тишина, 

колеги. Да помоля да видите таблетите, колеги, тъй като има положени 39 
подписа, а кворумът е посочено в системата, че 34 устройства са включени. 
По уважителни причини от днешното заседание отсъстват: Костадин 
Костадинов, Иван Иванов, Милена Георгиева, Божидар Чапаров, Чавдар 
Трифонов и Петър Липчев. Те са ни уведомили предварително, че ще 
отсъстват от настоящото заседание. 

Така че откривам днешното заседание на Общински съвет. 
Колеги, има постъпили няколко предложения за включване на точки 

в дневния ред, допълнителни. Първото предложение е от Юлияна Боева, в 
качеството й на председател на ПК „Собственост и стопанство“, относно 
даване на съгласие за безвъзмездно придобиване от Община Варна на 
собствеността върху притежавани от държавата акции от капитала на 
„Международен панаир Пловдив“АД, гр. Пловдив. Това нещо е гледано на 
комисия и съответно е дадено положително становище от страна на 
комисията вчера на заседание. Имате думата за мнения и съображения 
относно включването на тази точка в дневния ред на настоящото 
заседание. Не виждам мнения и съображения. Който е съгласен това 
предложение да влезе в т. 4 като подточка 9 в настоящия дневен ред, моля 
да гласува. Момент само, че има някакъв проблем със системата. Режим на 
гласуване, колеги. 

 



Резултати от гласуването: за – 37; против – 1; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 12, предложението се приема. 

 
Следващото предложение, което е постъпило за включване на точка 

в дневния ред е относно учредяване на безвъзмездно право на ползване 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Мануш войвода“ № 
11а. Това е предложение от страна на управителя на тубдиспансера, който 
предлага да бъде учредено безвъзмездно право на ползване върху две 
помещения в сградата на тубдиспансера в полза на МБАЛ „Св. 
Марина“АД, в които помещения те да осъществяват и да извършват 
дейностите, свързани с метадоновата програма. В момента те извършват 
тази дейност там, така или иначе, на основание договор за наем. 
Управителят на лечебното заведение предлага да им бъде учредено 
безвъзмездно право на ползване, като срока на това безвъзмездно право на 
ползване е до намаляване на капитала, а именно до изпълнение на 
решението на Общински съвет от предходната сесия за намаляване на 
капитала на дружеството и изваждане на тази сграда от същия. Имате 
думата за мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Кирил Георгиев, за протокола – „за“, Григор Григоров за протокола – 

„за“. 
 Следващото предложение за включване на точка в дневния ред е от 

Мартин Байчев, в качеството му на председател на ПК „Младежки 
дейности и спорт“, който предлага да се включи нова точка 7 „Младежки 
дейности и спорт“ относно одобряване на договор за финансиране между 
Община Варна и сдружение „Варна  европейска младежка столица 2017“ и 
промени в Програма „Младежки дейности за 2016“. Това предложение 
също е разгледано вчера на комисия и е взето положително решение. 
Имате думата за мнения и съображения относно включването на тази точка 
в дневния ред. Не виждам. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.  
 
Кирил Георгиев, за протокола – „за“ и Григор Григоров, за 

протокола също – „за“. 
Следващото предложение, те са три предложения от общински 

съветници относно включване на като точка 8 от днешния дневен ред 
разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество“ относно вземане на решение във връзка с 



реализиране на проект „Възможности за равен шанс“, вземане на решение 
във връзка с реализиране на проект „Училищен мултикалейдоскоп“ и 
вземане на решение във връзка с реализиране на проект „Въвеждане на 
инструменти за образователна интеграция и реинтеграция в Община 
Варна“. Тези предложения не са минавали през комисия, но са изпратени 
на всички вас на имейлите, съответно в срок. Имате думата за мнения и 
съображения. Не виждам. Режим на гласуване по отношение на 
включването им в дневния ред. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Следващото предложение, колеги, към т. 3 – ПК „Финанси и 

бюджет“, като подточка 11 да бъде включено предложение за решение 
относно даване на съгласие за предоставяне на абонаментни карти за 
нуждите на дирекция „Социално подпомагане“ – Варна. Това решение е 
минало на комисия по финанси и е взето положително решение. Имате 
думата за мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Следващото писмено .предложение, което е постъпило, е отново от 

общински съветници, като т. 6 в дневния ред на днешното заседание, да се 
включи решение относно възлагане на „Градски транспорт“ ЕАД за 
включване на допълнителен курс на автобусна линия № 60, до края на 
летния сезон. Имате размножени материалите, предложението за решение. 
Мнения и съображения за включването. Не виждам. Режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 13, предложението се приема.  
 
Колеги, г-н Стен Лазаров – „за“. 
С това писмените предложения за включване на точки в дневния ред 

се изчерпаха. Имате думата за допълнителни предложения за включване на 
точки в дневния ред. Г-жо Гърдева, заповядайте. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, предлагам да бъде 

включена допълнителна точка към т. 4 от дневния ред: разглеждане на 
предложения за решения от ПК „Собственост и стопанство“ относно 
отмяна на решение № 371-2(9)/28.06.2016 г. на Общински съвет – Варна и 
вземане на ново решение, предвид факта, че гласуваният текст от 



Общински съвет не е бил прецизиран с администрацията на Община Варна 
и това води до трудности във връзка с изпълнението му. Става въпрос за 
парцелите в „Аспарухово“  на пострадалите от наводненията. Просто там 
трябва да прецизираме текста. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги, за мнения и съображения. Не виждам. Режим 

на гласуване по предложението на г-жа Гърдева. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.  
 
Кирил Георгиев, за протокола – „за“, Ани Георгиева, за протокола – 

„за“. 
Колеги, имате думата за други предложения за включване или 

изключване на точки от дневния ред. Не виждам. Подлагам на гласуване. 
Първо сме в режим на гласуване и второ аз предложение не съм 

запознат да има. Ако искате заповядайте на микрофон да го направите. 
Като първо се представяте за протокол. 

 
Кънчо БОНЕВ 
Кънчо Бонев от обединение „Гражданско сдружение и отворен 

обществен съвет“. Предложението е  входирано на 03.08.2016 г.: 
„Уважаеми г-н Балабанов, от медиите разбрахме, че Министерски съвет е 
взел решение да дари 29 % от акциите на държавата в „Международен 
панаир Пловдив“ АД на Община Варна и 20,6 на Община Пловдив. 
Съобщава се също, че на свое заседание Общински съвет – Пловдив е 
отказал дарението, като вероятната причина за това е, че последните 
няколко години Дружеството е на загуба и вероятно мажоритарният 
собственик Георги Гергов по този начин ще бъде разтоварен. Настояваме 
Общински съвет да вземе решение по горния казус след обществено 
обсъждане от варненци, дали са съгласни с това дарение да се натовари 
бюджета на Община Варна, респективно варненският данъкоплатец. 

Горното моля да бъде внесено и гласувано на предстоящото 
извънредно заседание на Общински съвет – Варна.“ Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Бонев, има включена точка в дневния ред преди малко. Относно 

придобиване на акциите. Там ще имате възможността да направите всички 
предложения, които считате за удачни. Няма да си позволявам на този етап 
да коментирам предложението Ви по същество. 

Колеги, режим на гласуване по отношение на дневния ред в цялост. 
 



Общински съвет – Варна прие следния 
 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 
 

 

1. Питания и отговори на питания. 
 
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и 

духовно развитие” относно: 
(1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия на 

Община Варна. 
(2) – поставяне на паметна плоча, посветена на варненския 

художник Георги Атанасов Велчев. 
(3) – поставяне на паметна плоча, посветена на първия български 

екзарх Антим I. 
(4) – даване на съгласие за именуване на I Основно училище, 

находящо се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик“. 
(5) – именуване на улици, находящи се в курортна зона „Прибой“, 

район „Аспарухово“, гр. Варна. 
(6) – преименуване на VIII Средно общообразователно училище с 

преподаване на чужди езици  „Ал. С. Пушкин“.   
 
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и 

бюджет” относно: 
(1) – приемане отчета на бюджета и на сметките за средства от 

Европейския съюз на Община Варна за 2015 г. 
(2) – даване на съгласие за заемообразно финансиране на 

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ от бюджета на Община 
Варна за 2016 г. за покриване на допустими разходи по проекти. 

(3) – даване на съгласие за заемообразно/мостово финансиране от 
бюджета на Община Варна за 2016 г. по Проект „Комплексни услуги за 
достоен и независим живот“, Процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ в район „Одесос“, район „Приморски“, 
район „Младост“, район „Аспарухово“ и район „Владислав Варненчик“ - 
община Варна.  

 (4) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 
упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед в 
полза на Министерство на околната среда и водите за изпълнение на 
проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на 
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк”Златни 
пясъци”, Община Варна” по процедура ”Втора фаза на проекти за 
изграждане на В и К инфраструктура, по приоритетна ос 1 ”Води” на ОП 
”Околна среда 2014-2020 г.” 



(5) – упълномощаване на кмета на Община Варна и Изпълнителния 
директор на „Градски транспорт“ ЕАД, да подпишат Партньорско 
споразумение по проект „Интегриран градски транспорт на Варна - 
втора фаза“ и даване на съгласие за поемане на ангажимент от страна на 
„Градски транспорт“ ЕАД за осигуряване на финансов ресурс. 

(6) – вземане на решение по проектно предложение „Естетизация и 
модернизация на градската среда във Варна“ по одобрената 
Инвестиционна програма на Варна   по ОП “Региони в растеж“ 2014 – 2020 
г.  

 (7) – вземане  на решение по проектно предложение 
„Модернизация на образователната инфраструктура на територията 
на град Варна“ по одобрената Инвестиционна програма на Варна по ОП 
“Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

(8) – даване на съгласие за възобновяване на членство на Община 
Варна в Европейската мрежа „Региони за здраве“, внасяне на годишен 
членски внос и избор на представители от Община Варна. 

(9) – отмяна на решение № 2357-13/42/05,06.08.2016 г. на Общински 
съвет – Варна и даване на съгласие за предоставяне на финансови средства 
и приемане на Програма за устойчиво творческо развитие на 
фолклорен ансамбъл „Варна“ – Народно читалище „Христо Ботев – 
1928“ за периода 2016-2018 г. 

(10) – приемане на Програма за дейността на Наблюдателната 
комисия към Общински съвет – Варна за 2016 г. 

(11) –даване на съгласие за предоставяне на абонаментни карти за 
нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ Варна. 

 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Собственост и 

стопанство” относно: 
(1) – приемане на нова Наредба за гробищните паркове и 

погребално – обредната дейност на територията на Община Варна. 
(2) – даване на съгласие за сключване на договор за ползване върху 

част от имот общинска собственост, находящ се в град Варна, ул. 
„Подвис“ № 29, представляващ „Многофункционална спортна сграда с 
топла връзка към училищната сграда на второ ниво“ с Хандбален клуб 
„Спартак“. 

(3) – даване на съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на 
управление  върху имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, жк „Възраждане“, представляващ строеж „Парк Възраждане, 
изграждане на спортни съоръжения-многофункционални игрища и алея на 
ОП „Спорт – Варна“. 

(4) – даване на съгласие за одобряване на пазарната оценка и 
прекратяване на съсобствеността чрез продажба на имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Чинар“ № 5. 



(5) – даване на съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост 
от община Варна на недвижим имот - публична държавна собственост, 
находящ се в гр. Варна,  ул. „Вилите“ № 1-А, представляващ закритата 
Професионална гимназия „Мара Тасева“. 

(6) – приемане на окончателен ликвидационен баланс, пояснителен 
доклад към баланса, отчет на ликвидатора на „Стопанска и спомагателна 
дейност“ /в ликвидация/. 

(7) – даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на 
ползване, върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, ул. „Околчица“ № 15 в полза на Народно читалище „Ясна 
Поляна – 2014“. 

(8) – отмяна на Решение № 371-2(9)/28.06.2016 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(9) – даване на съгласие за безвъзмездно придобиване от Община 
Варна на акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД. 

(10) – даване на съгласие за учредяване на МБАЛ „Света Марина“ 
ЕАД на безвъзмездно право на ползване, върху част от имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Мануш Войвода № 11 А. 

 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Здравеопазване” 

относно: 
(1) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по 

молби на граждани за лечение. 
(2) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция. 
 
6. Възлагане на „Градски транспорт“ ЕАД  включване на 

допълнителен курс на автобусна линия № 60, до края на летния сезон. 
 
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Младежки 

дейности и спорт” относно: 
(1) – вземане на решение, във връзка с реализиране на програма 

„Младежки дейности и спорт“ 2016 г. 
 
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Европейски 

въпроси и международно сътрудничество” относно: 
(1) – вземане на решение във връзка с реализиране на проект 

„Възможности за равен шанс“. 
(2) – вземане на решение във връзка с реализиране на проект 

„Училищен мултикалейдоскоп“. 
(3) – вземане на решение във връзка с реализиране на проект 

„Въвеждане на инструменти за образователната интеграция и 
реинтеграция в Община Варна“. 



 
9. Избор и упълномощаване на представителя на Община Варна в 

Общото събрание на „Общинска банка” АД. 
 
10. Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет – Варна. 
 
11. Дискусия с гражданите. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Благодаря, колеги. Преминаваме към точка първа от дневния ред. 

  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата. Г-н Боев, заповядайте. 
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги и 

съграждани, моят въпрос е във връзка с питане, отправен е до мен от 
домуващите в дома за стари хора „Иван Златоуст“. То е свързано с тяхното 
желание да бъде обслужвана транспортно отсечката от свободния 
университет до дома и хосписа. Спирането на обслужването на тази 
отсечка от автобуси, движещи се по транспортната схема на общината, 
създава големи трудности не само за живеещите в дома и хосписа, но и за 
хората от района. Напомням, че най-близката спирка се намира на около 
километър и триста, километър и половина от хосписа и това разстояние, 
при нужда, трябва да бъде взимано от възрастни хора, някои от които с 
бастуни, не малко от тях и с патерици. Напомням, че шофьорите от 
отменената вече автобусна линия на автобус № 51, макар и на добра воля, 
отиваха до обръщача и обслужваха тази отсечка. Ако към искането на 
хората от дома прибавим и направената подписка от живущите в 
местността „Ален мак“ и специално квартала „Липов кладенец“ виждаме, 
че има стотици наши съграждани, които желаят обслужването на тази 
отсечка. В тази връзка, моето питане е какво е виждането на 
администрацията по отношение на поставения въпрос и какво решение се 
предлага на нашите съграждани? Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз благодаря, г-н Боев. Имате думата за други питания, колеги. Г-н 

Вичев, заповядайте. 
 
Януарий ВИЧЕВ 
Уважаеми г-н Портних, уважаеми колеги, моите въпроси са 

свързани. Първият ми въпрос е свързан с един проблем, който възникна от 
няколко месеца във връзка с депонирането на боклука на частното 
пристанище „Одесос“. Според мен, този въпрос трябва да стои на 
вниманието и на общинската администрация, независимо че за това 
отговарят и редица държавни институции. Моят въпрос е какво ще 
предприеме общинската администрация да се реши този проблем, тъй като 
той е недопустим. В центъра на града да се депонират боклуци, внос от 
Италия, внос от Англия и от цяла Европа. Това ми е първият въпрос. 



Вторият въпрос е свързан с един стар въпрос, който аз го поставям 
няколко пъти, във връзка с улицата, която е така да се каже обсебена от 
парцела, който е предаден за стопанисване и строеж на „Стоянов“ ООД. 
Това улицата между „Железкова“ и улица „Петра“. Беше ми отговорено, че 
тя я няма в кадастъра. Но тази улица е много важна за варненци и моето 
предложение е общинската администрация да предприеме мерки да си 
върне собствеността на тази малка уличка, която е много важна за 
квартала. Това са моите два въпроса. Благодаря. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз благодаря, г-н Вичев. Колеги, имате думата за други въпроси. 

Заповядайте, г-н Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги, г-н председател, уважаеми 

варненци. Първият ми въпрос е следният. Моля за подробна справка за 
изплатени суми на местни и национални медии от Бюджета на Община 
Варна и по проектите за 2015 г. и 2016 г. първото полугодие; договори за 
медийни и информационни услуги за 2015 и 2016 г. и стойността на тези 
договори; отчет от медийните партньори за 2015 г. и първото полугодие на 
2016 г., по възможност подробен отчет, включително кои хора са 
участвали в предаванията, за които общината е дала средства. И четвърто, 
щатното разписание на заетите бройки в общината и общинския съвет, 
„Връзки с обществеността“, специалисти по рекламата и звена, свързани с 
тази дейност. 

Вторият ми въпрос е малко по-общ и малко по-голям. Не касае 
толкова кмета, с ясното съзнание, че той не е принципал по този въпрос, но 
се надявам, че ще окаже нужното съдействие. Тъй като от близо една 
година се коментира в публичното пространство и в общинския съвет, и в 
комисии, и извън общинския съвет, за проблеми свързани с „Градски 
транспорт“ и програмата „Интегриран градски транспорт“. За жалост, най-
искрено го казвам, за жалост, на последната сесия се оказа, че до голяма 
степен тези притеснителни слухове са верни, тъй като натрупаната загуба, 
както всички знаете е 16 433 000 лв., а за последната година е малко по-
малко от 4 млн.лв. Видимо не се вземат никакви мерки, което казано на 
един жаргонен език е „политически чадър“ над хората, които управляват 
„Градски транспорт“. Или има нещо друго, което не е известно на 
принципала, който е Общинският съвет. Затова казах, условно към кмета е 
въпрос. Аз моля за договорите, свързани с горивата, защото се получават 
разминавания от това, което каза изпълнителният директор от трибуната 
на общинския съвет. Колегата Григоров, което каза като стойности, 
определени писма, които са разменени в последствие. Нека да е ясно, кой е 
доставчикът, какви са цените и дали винаги са били такива през месеците, 



защото имаше не малко падания  на цените. На следващо място, защо 
контактната мрежа в депото все още не е в експлоатация, вече близо 9 
месеца? Колко са загубите от това, че тя не е в експлоатация? Колко са 
амортизациите за това, че трябва да се включват резервните дизел-
генератори, спомагателните на тролеите? Кой ще понесе отговорност за 
това? Защото се хабят моточасове. Вярно ли е, че не се експлоатират по 
правилен начин новите тролейбуси и че не се вземат тези резервни части, 
които трябва да бъдат вземани? На следващо място, раздут ли е наистина 
щата на дружеството, както се коментира и има ли назначени не малко 
пенсионери на бройки, които са в „Градски транспорт“? Защото всичките 
тези загуби действително са силно притеснителни. Притеснително е и че 
на днешната сесия в точката финанси трябва отново да се гласува около 
1 300 000 лв. Възможност „Градски транспорт“ да тегли нов заем или със 
собствени средства. И моля за още един отговор в тази връзка. Бяха 
заделени не малко средства. По памет, може и да греша, извинявам се, 
около 200 000 евро за разработване на транспортната схема. Разработена 
ли е тази транспортна схема? Ако е разработена, къде е тя и ще бъде ли 
запознат с нея общинският съвет? Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Гуцанов. Основно въпросите бяха към ръководството 

на „Градски транспорт“. Ще се постарая да изпратя в писмен вид същите и 
да поискам съответните отговори. 

Други питания, колеги, имате ли? Г-н Марков, заповядайте. 
 
Росен МАРКОВ 
Росен Марков. Добър ден на всички. На миналата сесия бях уверен 

тук пред всички и пред цяла Варна, че „Обреди“ ЕООД и църковното 
настоятелство са подписали договора, преподписали договора, за църквата 
на Централни гробища за търговски магазин. Подадох сигнал, казах пред 
всички, че името ми да не е Росен Марков, ако това не се промени. 
Подадох сигнал до Бойко Борисов и до патриарх Неофит. Получих 
писмени, писма, в които ме уверяват, че такъв договор не е подписан. Така 
че, честито на всички християни. Както съм обещал,  църква на Централни 
гробища вече има, а другата на Тополи, гробищен парк „Тополи“ я строя, 
някъде на завършващ етап съм. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за тишина. Питането. Моля за тишина. 
 
 
 
 



Росен МАРКОВ 
Вчера съм подал заявление. Много кратичко до председателя на 

Общински съвет: „Заявявам своето желание да изградя параклис от 50 
кв.м. в двора на АГ болница гр. Варна. Моля да ми бъде отстъпено… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много се извинявам се, че Ви прекъсвам, г-н Марков. Става въпрос 

за питане, което Ви обясних, преди откриване на заседанието, че можете да 
го направите в съвсем друга точка, „Дискусия с гражданите“. 

 
Росен МАРКОВ 
От Вас се иска да ми се даде право на строеж в АГ болница да 

построя един параклис. Говорил съм с Емил Ковачев. Така, питането ми е 
за т. 4, Наредбата за гробищните паркове. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Марков, отново, извинявам се, че Ви прекъсвам. Обясних, като 

дойде точката, ще Ви дам възможност да се изкажете по самата наредба. 
Това е точка „Питания към кмета“. Ако имате питане към кмета, 
заповядайте. Ако е по отношение на наредбата за гробищните паркове, ще 
Ви дам тази възможност в т. 4, когато дойде гласуването. 

 
Росен МАРКОВ 
Преди да бъде гласуването. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбира се, че преди да бъде гласуването. Аз ви обясних преди 

заседанието. 
 
Росен МАРКОВ 
Защото вчера ми казахте в точка дискусии, да дискутирам нещо, 

което е прието няма смисъл. Добре. Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз Ви благодаря. Други питания. Уважаеми гости, уважаеми 

колеги. Не виждам. Давам думата на г-н кмета да даде отговори или 
становище по отправените питания. 

 
Иван ПОРТНИХ  
Г-н председател, уважаеми общински съветници, уважаеми 

съграждани, благодаря за питанията. Естествено, както и друг път, те ще 
получат своите писмени отговори. Голяма част, разбира се не бяха и към 
мен, но ще си позволя само два кратки коментара. По отношение на 



„Градски транспорт“, разбира се, принципалът е Общинският съвет и 
винаги може да се извика от Общински съвет ръководството на 
дружеството и да се обсъдят на комисия или на сесия необходимите 
въпроси. Ще напомня само, че на предната сесия г-н Гуцанов обясняваше 
как 8 млн.лв. сме били изгубили. Не е вярно. Осем милиона всъщност е 
спестяването при тръжните процедури, с което е намалена тежестта на 
Община Варна. Така че, хубаво е на комисии да се водят тези дискусии, 
защото иначе се правят едни грешни внушения. 

Пожелавам днес ползотворна работа, благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н кмета. 
Преминаваме към точка втора от дневния ред. 
 

  



ІI. 
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Култура и духовно развитие” относно: 
(1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия на 

Община Варна. 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
(2) – поставяне на паметна плоча, посветена на варненския 

художник Георги Атанасов Велчев. 
(3) – поставяне на паметна плоча, посветена на първия български 

екзарх Антим I. 
(4) – даване на съгласие за именуване на I Основно училище, 

находящо се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик“. 
(5) – именуване на улици, находящи се в курортна зона „Прибой“, 

район „Аспарухово“, гр. Варна. 
(6) – преименуване на VIII Средно общообразователно училище с 

преподаване на чужди езици  „Ал. С. Пушкин“.   
 

 Докл.: Даниела Димова– Председател на ПК „КДР“ 
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първата подточка е относно удостояване на граждани с почетни 

звания и отличия на Община Варна. Ще си позволя да я докладвам, тъй 
като по Правилник това е мое задължение. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 6, чл. 10 
от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и 
по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Радко Иванов Мурзов със званието „Почетен гражданин на град Варна”. 

Имате думата, колеги, за мнения и съображения по така направената 
номинация. Разгледани са на комисия по култура. Обществено обсъждане 
е проведено. И от Председателски съвет също са разгледани 
кандидатурите. Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я:  

417-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 
6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 



Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Радко Иванов Мурзов със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Честито на г-н Мурзов. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 6, чл. 10 

от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и 
по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Димчо Василев Димов със званието „Почетен гражданин на град Варна”. 

Имате думата. Режим на гласуване. Да, извинявам се. Момент. 
Пропуснах да кажа, на комисия по култура, тъй като е станало 
разминаване, не са се явили инициативният комитет, който е направил 
номинацията за издигане на кандидатурата на г-н Василев. Позволихме си 
да ги поканим на Председателски съвет и да изслушаме техните доводи, 
като същите бяха възприети и съответно бе предложено да се гласува 
кандидатурата на г-н Димов за почетен гражданин на гр. Варна.  

Отново, колеги, режим на гласуване. Извинявам се, че не направих 
уточнението. Да, да, пуснах режим на гласуване. 

В сферата на строителството са основно неговите заслуги. Ами 
изброени са всичките в  материалите, които имате при вас. Ако искате мога 
да видя, да ги извадим да ги изчетем… Нищо не ми говори тази Станка 
Василева. 
 

418-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 
6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Димчо Василев Димов със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 18, предложението се приема. 
 

Честито на… Д-р Митковски - „въздържал се“, Григор Григоров - 
„против“. Честито на г-н Димов. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 6, чл. 10 
от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и 



по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа 
Маруся Тодорова Чакърова със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

Имате думата за мнения и съображения. Заповядайте, госпожо. Моля 
да се представите за протокола. 

 
Кръстина МАНОЛОВА  
Кръстина Манолова, гражданин на Варна. Уважаеми г-н 

председателстващ, дами и господа общински съветници, заставам пред вас, 
за да оглася различна позиция относно номинацията на героя на 
социалистическия труд Маруся Тодорова. Тази позиция беше огласена на 
общественото обсъждане, не е била представена по време на заседанието 
на ПК „Култура и духовни дейности“. Според протокола, който е 
депозиран… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да я изслушаме. После ще дам възможност. 
 
Кръстина МАНОЛОВА  
… в сайта на Общината, тази позиция не е представена. Ако има 

разминаване между това, което се е случило на заседанието и това, което е 
протоколирано, аз няма как да го зная. Дали е била представена на г-н 
кмета също не зная, няма такава информация в сайта на общината. Защо 
смятам, че героят на социалистическия труд Маруся Тодорова не бива да 
бъде гласувана като почетен член на гр. Варна през 2016 г. С цялото 
уважение към трудолюбието й и човешките достойнства на Маруся 
Тодорова, тя е лице-емблема на деветосептемврийска България. Отличава, 
т.е. откроява ценностите на това време. Всички знаем, че героите и 
подвизите са тези, които проявяват ценностите на определена човешка 
общност. Човешката общност, чиито ценности откроява героят на 
социалистическия труд Маруся Тодорова са ценностите на БКП и на 
деветосептемврийска България. В общинския съвет има представители на 
10 партии. Само осем от тях са представители на наследницата на БКП. Не 
съм чела да има в политическите платформи на всички останали обещания 
пред избирателите да бъдат препотвърждавани ценностите, героите и 
подвизите на деветосептемврийска България. Смятам, че в 2016 г. това е 
недопустимо. 

Уважаеми общински съветници, дами и господа, искате ли вашите 
деца да имат за модел на човешко поведение ценности, герои и подвизи, 
които за има-няма три десетилетия доведоха три пъти България  до 
държавен фалит? С какви очи ще обясните на своите деца и внуци, че през 
2016 г. сте гласували за нещо, което представлява, за отличаване на 



личност, която представлява волно или неволно емблема на една епоха, 
която няма с какво много да се похвали. Ще ми опонират може би част от 
хората с това, че става дума за трудова дейност. Тази трудова дейност е 
обслужвала политика, която три пъти е фалирала държавата. Повтарям, с 
цялото уважение към трудолюбието и достойнствата на Маруся Тодорова, 
за героя на социалистическия труд Маруся Тодорова, в този момент 
отличаването с най-високото звание на варненското гражданство е 
несъстоятелно. С почит и дълбоко уважение приветствам и приемам 
удостояването на проф. Кордон,  маестро Борислав Иванов. Наистина е 
чест за Варна и за варненци те да бъдат отличени. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз Ви благодаря. Имате думата, колеги. Г-н Гуцанов.  
Ще се радвам да ни запознаете с останалите членове на вашата група 

от партията, защото разбрах, че са осем в изказването. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз мисля, че твърде странно и недостойно през 2016 г. някой да дели 

българите. И от това деление сме се докарали до такова положение, което 
не е завидно за всеки един от нас. И не е похвално за никой от нас. И ако 
не престанем да ги делим хората по цвят, по партийна принадлежност или 
по какъвто и да е друг признак, никога България няма да тръгне напред. И 
аз мисля, че е безкрайно достойно това, че един човек, който е живял в 
този отрязък на време и е дал всичко от себе си за развитието на тогавашна 
България, тя не може да си избира времето. Нито вие, нито аз, нито който и 
да е кога да се роди и къде и как да живее. Но всеки един достоен човек 
трябва да получи и своето достойно отношение на органа, който взима в 
момента решенията. И аз безкрайно много благодаря на кмета, че го е 
подписал и на председателя на общинския съвет, че го е дал да се обсъжда. 
И това, че е минало през комисията, която е одобрила предварително 
кандидатурите. И мисля, че наистина 2016 г. не е нормално да се говори за 
деление на какъвто и да е признак. Защото мисля, че обединението и 
диалогът са тези, които могат да ни доведат напред. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-н Григоров. Реплика само. Извинявам се първо на 

дамата, след което ще Ви дам възможност да се изкажете. 
 
Кръстина МАНОЛОВА  
Уважаеми г-н Гуцанов, обединението става на база на ценности. В 

случая говоря за ценности. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Григоров, заповядайте. Мисля че работи микрофона. Ако искате, 

заповядайте тук.  
 
Григор ГРИГОРОВ 
По въпроса за тъкачката многомашинничка. Извинете, но в кой век 

живеем сега? Във Варна какво тъкачество има, какви са тези глупости 
просто? Как може тъкачка многомашинничка – почетен член, гражданин 
на Варна? То просто… Ами Керан? Бай Керан? Ами аз съм му плащал 
рекет на този човек. Той беше рекетьор. Ние го искаме за почетен, хайде да 
не е бил лично той рекетьор, ами там всички около него.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Григоров, моля да спазваме… 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Ама какво да спазваме, това е възмутително. Това е възмутително, 

просто. Вие се подигравате с паметта на хората в този град, които имат 
заслуги към него. Тука някакви измислени герои. Как може такова нещо? 
Понеже повечето не сте от Варна и не знаете какво е ставало в този град 
през последните 50 или 100 години.  Затова си позволявате такива безумия. 
Срамота! 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Григоров, ще помоля да се въздържаме от такива коментари, 

особено клеветнически, тъй като носите съответната отговорност. Имали 
сте възможност. Ще Ви дам, г-жо Димова… да направите номинация на 
достойни според вас граждани, които да бъдат разгледани. Такива от Вас 
не са постъпвали, така че. Имате възможност да си изразите и волята с 
гласуването. Да, но нека с … 

Г-жо Димова, заповядайте. 
 

Даниела ДИМОВА 
Така, работи ли  микрофона. Ще ме чуете и без да работи. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вие се чувате и без микрофон. 
 
Даниела ДИМОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми … Чуваме се, 

нали? Съгласно Статута, премина обсъждане, обществено. Вие, като 
общински съветник, надявам се сте следил, не сте пожелал. А, не. Работата 
Ви е да следите. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Григоров, не влизайте в диалогов режим, моля. 
 
Даниела ДИМОВА 
Работата Ви е да следите. И заплата получавате за това. Това е Ваш 

проблем.  
 
Григор ГРИГОРОВ 
Не я получавам. Дарявам я. 

 
Даниела ДИМОВА 
Това е Ваш проблем дали я дарявате.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля не влизайте в диалогов режим. Колеги.  

 
Даниела ДИМОВА 
Не сте присъствал, не сте се заинтересувал от обсъждането, 

проблемът е Ваш… Лично аз съм варненка трето поколение и много добре 
съм запозната с хората, които са предложени и гласувани. След това 
предложенията от кмета дойдоха на комисия по култура също и ... всички, 
включително и граждани … можеха да дойдат на заседанието, комисията 
по култура не е забранена. Заповядайте, елате и кажете каквото сте имали 
да кажете ...  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Григоров, моля не влизайте в диалогов режим. Ще Ви дам 

възможност. За пореден път.  
 
Григор ГРИГОРОВ 
Сега използвам третата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Григоров, за пореден път Ви каня да спазвате реда в залата.  

 
Даниела ДИМОВА 
На евтин PR, третата, нали? Две възможности сте пропуснали. 

Първо, пред всичките съграждани на общественото обсъждане и второто, 
като съветник да дойдете на комисия по култура.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Имате възможност сега да се изкажете и за н-ти път, 

спазвайте правилата. Говорим за ценности. 



Ще помоля да видите първо микрофона, тъй като. За протокола това. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Аз кога ще вземам отношение си е моя лична работа. Мога да си 

взимам на комисии, на обществено обсъждане, мога да вземам и по време 
на сесия. Намерил съм за нужно да взема сега отношение и не се страхувам 
от това, което казвам и не се притеснявам. Казвам неща, които ги знам и 
коментирам с афект и с недоумение. Това е.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-жо Гърдева, заповядайте. Г-н Боев, след това също 

имате възможността да изразите. Моля да спазваме някакъв етикет. Пак 
казвам , става въпрос за гласуване  на почетни граждани. Преминаваме на 
съвсем различна плоскост.  

 
Марица ГЪРДЕВА 
Предлагам процедура прекратяване на обсъждането, защото подобно 

отношение към историческата памет на този град за мен е изключително 
грозно. 

Второто, колега, и не е никак смешно, колежката Димова е 
абсолютно права. Работата на общинските съветници не е само по време на 
сесия. Работата на общинските съветници е през цялото време. И ние 
трябва да участваме и в обществените обсъждания и да се изказваме на 
комисиите, когато се взимат решения. Така че, ако обичате наистина,  
дръжте се малко по-възпитано и културно към колегите си и към 
обществеността на гр. Варна. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Боев. Първо, извинявам се, дуплика ли искате? 

Дуплика. След което г-н Боев, след което процедурата на г-ж Гърдева. 
 
Григор ГРИГОРОВ  
Г-жо Матросова, извинявайте обаче аз се държа съвсем прилично. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз съм г-жа Гърдева, а не Матросова. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
О, извинете, Гърдева. Извинявайте. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Григоров, ще Ви отнема думата. Прекалявате. 
 



Григор ГРИГОРОВ 
Извинявайте. Не съм направил нищо. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Последен път Ви правя компромис. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Айде душички, наговорихте ли се? Да, така. Нищо неприлично не 

съм казал. А г-жа Гърдева да говори за историческа … От колко години 
живеете във Варна, г-жа Гърдева? … защото Вие историята на този града 
не я познавате. Познавате … 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Познавам я. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Гърдева … 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Живея във Варна от 28 години, но съм женена за варненец, който е 

кореняк и обичам историята на този град. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Гърдева, не в диалогов режим. Г-н Боев, след което процедура. 
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми колеги, само напомням, че това предложение мина през 

комисията по култура. То беше подкрепено консенсусно, от всички колеги, 
независимо от това от коя група са влезли и са спечелили доверието на 
варненци. Ще подкрепя предложението Марица Тодорова да бъде почетен 
гражданин на Варна. За мене тя е жив урок по трудолюбие, родолюбие, 
героизъм и всеотдайност. Работила е във времето си и е работила за 
България. Затова аз приканвам всички да подкрепим предложението. 
Благодаря. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Процедура. Процедура. 
 
Веселина САВОВА 
Така ли ще ни затваряте устите, с процедура? 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не Ви затваряме устите. Ще Ви дам възможност, имаше 

процедура. 
 
Веселина САВОВА 
Аз бях станала преди това. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Но ставането Ви не означава искане на думата. 

Веселина САВОВА 
Добре, отсега си давам заявката, г-н Балабанов,  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще Ви бъде дадена възможност. 
 
Веселина САВОВА 
За т. 4 в Наредбата за гробищните паркове, да не пропуснете 

процедура преди изказванията. От сега си давам заявката. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Процедура по време на точката, защото точката може да не се 

състои. Била сте общински съветник и би следвало … 
 
Веселина САВОВА 
Много се надявам, ако не се състои, това ще е най-хубавото за Варна. 

Благодаря. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Процедура. Режим на гласуване. Процедура прекратяване на 

дебатите. По точката. 
 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 4; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
Въпреки че на някои колеги им се дебатира още.  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 6, чл. 10 

от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и 
по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа 
Маруся Тодорова Чакърова със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

 



Резултати от гласуването: за – 23; против – 5; въздържали се – 5; 
отсъстващи – 18, предложението не се приема. 

 
Има ли някой, който не е могъл да гласува? Г-н Гуцанов, оспорвате 

гласуването. 
Проверка на кворума първо ще направим – 42 души. Режим на 

гласуване. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
419-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа 
Маруся Тодорова Чакърова със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

 
Резултати от гласуването: за – 23; против – 4; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 14, предложението не се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 6, чл. 10 

от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и 
по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Керан  Костадинов Михалев със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

Имате думата. Не виждам мнения и съображения. Режим на 
гласуване.  
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
  
420-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Керан  Костадинов Михалев със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

 
Резултати от гласуването: за – 24; против – 7; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 14, предложението не се приема. 
 



Г-н Марков, има полиция. Може да ги сигнализирате. Ще Ви помоля 
да запазите тишина, последно.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 6, чл. 10 
от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и 
по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Артур Карл Кордон със званието „Почетен гражданин на град Варна”. 

Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. Режим на 
гласуване. 
 

421-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 
6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Артур Карл Кордон със званието „Почетен гражданин на град Варна”. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 6, чл. 10 

от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и 
по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Борислав Димов Иванов със званието „Почетен гражданин на град Варна”. 

Мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 
 

422-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 
6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Борислав Димов Иванов със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 7, чл. 10 

от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и 
по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа 
Екатерина Петрова Чешмеджиева с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 
златен. 



Имате думата за мнения и съображения. Няма. Режим на гласуване. 
 
423-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа 
Екатерина Петрова Чешмеджиева с Почетен знак „За заслуги към 
Варна” – златен. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 7, чл. 10 
от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и 
по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Ламбрин Димчев Сотиров с Почетен знак „За заслуги към Варна” – златен. 

Имате думата. Не виждам. Режим на гласуване. 
 

424-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 
7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Ламбрин Димчев Сотиров с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 
златен. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 7, чл. 10 

от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и 
по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Свилен Николов Стоянов с Почетен знак „За заслуги към Варна” – златен. 

Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Режим на гласуване. 
 

425-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 
7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Свилен Николов Стоянов с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 
златен. 

 



Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 7, чл. 10 
от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и 
по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Росен Донев Донев с Почетен знак „За заслуги към Варна” – златен. 

Мнения и съображения. Няма. Режим на гласуване. 
 

426-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 
7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Росен Донев Донев с Почетен знак „За заслуги към Варна” – златен. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
И последната номинация, колеги: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 7, чл. 10 

от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и 
по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Арсений Антонов Арсов с Почетен знак „За заслуги към Варна” – златен. 

Мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 
 

427-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 
7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16016835ВН/25.07.2016 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Арсений Антонов Арсов с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 
златен. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи –10, предложението се приема. 
  
Честито на всички, които бяха удостоени с тези награди в днешния 

ден. Продължаваме с ПК „Култура и духовно развитие“. Г-жо Димова, 
заповядайте.  

 
Даниела ДИМОВА 
Благодаря, г-н председател. Точка две, уважаеми колеги.  



На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 3 и чл. 4 от 
Правилника за поставяне на паметници, мемориални знаци и художествени 
пластики на територията на Община Варна и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД16015495ВН/04.07.2016 г., Общински съвет – Варна 
решава да бъде поставена паметна плоча с бронзов барелеф на фасадата на 
къщата на ул. „Капитан Радко Димитриев” № 8, посветена на варненския 
художник Георги Атанасов Велчев. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2016 г., 
Приложение 24 „Естетизация на градската среда“, “Международни и местни 
културни прояви“.  
 
 Лидия МАРИНОВА 
 Колеги, имате думата за мнения и съображения. Не виждам заявки. 
Режим на гласуване. 
 

428-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 3 и чл. 4 от 
Правилника за поставяне на паметници, мемориални знаци и художествени 
пластики на територията на Община Варна и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД16015495ВН/04.07.2016 г., Общински съвет – Варна 
решава да бъде поставена паметна плоча с бронзов барелеф на фасадата на 
къщата на ул. „Капитан Радко Димитриев” № 8, посветена на варненския 
художник Георги Атанасов Велчев. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2016 г., 
Приложение 24 „Естетизация на градската среда“, “Международни и местни 
културни прояви“.  

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

отсъстващи – 13 , предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23  от ЗМСМА, чл. 3 и чл. 4 от 

Правилника за поставяне на паметници, мемориални знаци и художествени 
пластики на територията на Община Варна и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД15030758ВН-002ВН/04.07.2016 г., Общински съвет – 
Варна решава да бъде поставена паметна плоча с бронзов барелеф на фасадата 
на къщата на ъгъла на бул. „Мария Луиза” и ул. „Антим І” откъм страната на 
ул. „Антим І”, посветена на Първия български екзарх Антим I. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2016 г., 
Приложение 24 „Естетизация на градската среда“, “Международни и местни 
културни прояви“.  

 
Лидия МАРИНОВА  
Колеги, мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 



429-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23  от ЗМСМА, чл. 3 и чл. 4 от 
Правилника за поставяне на паметници, мемориални знаци и художествени 
пластики на територията на Община Варна и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД15030758ВН-002ВН/04.07.2016 г., Общински съвет – 
Варна решава да бъде поставена паметна плоча с бронзов барелеф на фасадата 
на къщата на ъгъла на бул. „Мария Луиза” и ул. „Антим І” откъм страната на 
ул. „Антим І”, посветена на Първия български екзарх Антим I. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2016 г., 
Приложение 24 „Естетизация на градската среда“, “Международни и местни 
културни прояви“.  

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

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18, чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с вх. № РД16015566ВН/05.07.2016 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за именуване на  I Основно училище, 
находящо се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик“ с наименованието 
„Свети княз Борис I”. 

 
Лидия МАРИНОВА  
Колеги, мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 
 
430-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18, чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с вх. № РД16015566ВН/05.07.2016 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за именуване на  I Основно училище, 
находящо се в гр. Варна, район „Владислав Варненчик“ с наименованието 
„Свети княз Борис I”. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА и по предложение на 

Калина Белмезова - кмет на район „Аспарухово“ с рег. № РД16015784АС-
001ВН/08.07.2016 г.,  Общински съвет – Варна именува улици, находящи се в 
курортна зона „Прибой“, район „Аспарухово“, гр. Варна, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
Лидия МАРИНОВА  
Колеги, мнения. Да, заповядайте. 
 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Само искам да попитам председателката на комисията, защото знам, че от 

Съюза на писателите е постъпило искане за именуване на улица на г-жа 
Веселина Цанкова, посмъртно, разбира се. Това не фигурира в решенията на 
комисията. Не е разгледано или … 

 
Даниела ДИМОВА 
Не е разглеждано още, защото за да имаме именуване на улицата, трябва 

да имаме и възможност и за обратна връзка с районните кметства къде има 
свободна осева точка. Но ще бъде разгледано при първа възможност. В 
приложението към всеки един от съветниците, в приложението са дадени 
улиците в курортна зона „Прибой“. 

 
Лидия МАРИНОВА  
Колеги, други мнения и въпроси? Станислав Иванов не участва в 

гласуването. Други мнения? Режим на гласуване. 
 

431-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА и по 
предложение на Калина Белмезова - кмет на район „Аспарухово“ с рег. № 
РД16015784АС-001ВН/08.07.2016 г.,  Общински съвет – Варна именува улици, 
находящи се в курортна зона „Прибой“, район „Аспарухово“, гр. Варна, 
съгласно приложение към настоящото решение. 
 

Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 

Даниела ДИМОВА 
И шеста точка: На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с 

писмо от Славчо Славов – Председател на ПК „Наука и образование с рег. № 
ОС16000547ВН-003ВН/27.07.2016 г., Общински съвет – Варна преименува 
VIII Средно общообразователно училище с преподаване на чужди езици 
„Александър Сергеевич Пушкин“ на Средно училище с езиково обучение 
„Александър Сергеевич Пушкин“. 
 

Лидия МАРИНОВА  
Колеги, коментари, мнения и съображения. Не виждам. Режим на 

гласуване. 
 

432-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с писмо от 
Славчо Славов – Председател на ПК „Наука и образование с рег. № 
ОС16000547ВН-003ВН/27.07.2016 г., Общински съвет – Варна преименува 
VIII Средно общообразователно училище с преподаване на чужди езици 



„Александър Сергеевич Пушкин“ на Средно училище с езиково обучение 
„Александър Сергеевич Пушкин“. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Даниела ДИМОВА 
Благодаря. 

Лидия МАРИНОВА  
Благодаря на г-жа Димова. Преминаваме към трета точка от дневния 

ред. 
  



III. 
 

По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 
 
(1) – приемане отчета на бюджета и на сметките за средства от 

Европейския съюз на Община Варна за 2015 г. 
(2)  – даване на съгласие за заемообразно финансиране на 

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ от бюджета на Община 
Варна за 2016 г. за покриване на допустими разходи по проекти. 

(3) – даване на съгласие за заемообразно/мостово финансиране от 
бюджета на Община Варна за 2016 г. по Проект „Комплексни услуги за 
достоен и независим живот“, Процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ в район „Одесос“, район „Приморски“, 
район „Младост“, район „Аспарухово“ и район „Владислав Варненчик“ - 
община Варна.  

 (4) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 
упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед в 
полза на Министерство на околната среда и водите за изпълнение на 
проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на 
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк ”Златни 
пясъци”, Община Варна” по процедура ”Втора фаза на проекти за 
изграждане на В и К инфраструктура, по приоритетна ос 1 ”Води” на ОП 
”Околна среда 2014-2020 г.” 

(5) – упълномощаване на кмета на Община Варна и Изпълнителния 
директор на „Градски транспорт“ ЕАД, да подпишат Партньорско 
споразумение по проект „Интегриран градски транспорт на Варна - 
втора фаза“ и даване на съгласие за поемане на ангажимент от страна на 
„Градски транспорт“ ЕАД за осигуряване на финансов ресурс. 

(6) – вземане на решение по проектно предложение „Естетизация и 
модернизация на градската среда във Варна“ по одобрената 
Инвестиционна програма на Варна   по ОП “Региони в растеж“ 2014 – 2020 
г.  

 (7) – вземане на решение по проектно предложение „Модернизация 
на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по 
одобрената Инвестиционна програма на Варна по ОП “Региони в растеж“ 
2014 – 2020 г. 

(8) – даване на съгласие за възобновяване на членство на Община 
Варна в Европейската мрежа „Региони за здраве“, внасяне на годишен 
членски внос и избор на представители от Община Варна. 

(9) – отмяна на решение № 2357-13/42/05,06.08.2016 г. на Общински 
съвет – Варна и даване на съгласие за предоставяне на финансови средства 



и приемане на Програма за устойчиво творческо развитие на 
фолклорен ансамбъл „Варна“ – Народно читалище „Христо Ботев – 
1928“ за периода 2016-2018 г. 

(10) – приемане на Програма за дейността на Наблюдателната 
комисия към Общински съвет – Варна за 2016 г. 

(11) – даване на съгласие за предоставяне на абонаментни карти за 
нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ Варна. 

 
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“ 

 
Лидия МАРИНОВА 
Да извинявайте. Не Ви видях. Добре. Заповядайте г-н Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н зам.-кмет, уважаеми колеги 

и съграждани. Първа точка от ПК „ Финанси и бюджет“ : 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 140 от Закона за 

публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна и 
по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет на приходите и разходите по бюджета на Община 
Варна към 31.12.2015 г. /Пр. № 1, Пр. № 2, Пр. № 3/, както следва:  
  

 
Уточнен план 
 31.12.2015 г. 

Отчет 
31.12.2015 г. 

  
I. ПРИХОДИ  -  ВСИЧКО /Пр.1/, в т.ч.: 

                 

 
259 810 453 

/в лв./ 
      237 683 937 

1. Приходи за делегирани държавни дейности:             105 563 698 100 224 257 

1.1 Неданъчни приходи 661 034 735 044 
1.2 Взаимоотношения с ЦБ за държавни дейности 99 384 420 99 363 341 
1.3 Трансфери 931 332 931 332 
1.4 Финансиране на дефицита/излишъка 4 586 912  -805 460 
    
2. Местни приходи: 154 246 755 137 459 680 

2.1 Имуществени и други данъци                                            65 862 360 65 862 360 
2.2 Неданъчни приходи                                                              57 490 947 57 490 947 
2.3 Взаимоотношения с ЦБ за местни дейности                             14 964 100 14 730 633 
2.4 Трансфери -16 863 446 -16 863 446 
2.5 Временни безлихвени заеми 2 706 314 2 706 314 
2.6 Финансиране на дефицита/излишъка 30 086 480 13 532 872 
  



    Уточнен план 
 31.12.2015 г. 

Отчет 
31.12.2015 г. 

  
  РАЗХОДИ  -  ВСИЧКО /Пр.2, Пр.3/, в т.ч. по 

функции:              

 
259 810 453 

/в лв./ 
237 683 937 

 Общи държавни служби                              15 095 707 14 946 995 
 Отбрана и сигурност 3 945 789 3 086 737 
 Образование 89 348 842 85 456 361 
 Здравеопазване 14 442 331 13 937 336 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи                        15 729 445       15 062 748 
 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 

среда 
72 653 464 59 790 195 

 Почивно дело, култура и религиозни дейности           25 462 616 25 035 385 
 Икономически дейности и услуги 21 035 965 18 293 525 
 Разходи некласифицирани в други функции        2 096 294 2 074 655 
 ВСИЧКО  РАЗХОДИ:                                      259 810 453 237 683 937 
 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. № 
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет на разходите по капиталовата програма към 
31.12.2015 г.: уточнен годишен план – 59 913 848 лв., отчет – 52 870 214 лв. 
(Пр. № 2, Пр. № 3, Пр. № 4, Пр. № 5, Пр. № 6, Пр. № 6а, Пр. № 12, Пр. № 
12а) и уточнен годишен план и отчет на капиталовите разходи за 
съфинансиране на оперативни програми и проекти (Пр. № 17). 

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема преходен 
остатък към 31.12.2015 г. в размер на 21 945 980 лв., /Пр. № 11/, в т.ч. 
разпределен по функции: 

  /в лв./ 
1. от Държавни дейности 5 392 372 

 ф-я Отбрана и сигурност 414 913 
 ф-я Образование 3 727 158 
 ф-я Здравеопазване                                          382 692 
 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи 622 533 
 ф-я Почивно дело,култура и религиозни дейности           35 847 
 ф-я Икономически дейности и услуги                                 209 229 
   
   



2. от Дофинансиране на държавни дейности 152 394 
 ф-я Образование 88 680 
 Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности           63 714 

   
   

3. от Местни дейности 16 401 214 
 ф-я Общи държавни служби 148 712 
 ф-я Отбрана и сигурност 248 522 
 ф-я Образование 129 574 

 ф-я Здравеопазване 
Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                                         

122 303 
44 164 

 ф-я Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 
среда 

12 862 503 

 ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности           290 623 
 ф-я Икономически дейности и услуги                                 2 533 174 
 ф-я Разходи,некласифицирани в другите функции                                 21 639 

                Всичко преходен остатък /1+2+3/                                      21 945 980 
 
4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за 

публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет към 31.12.2015 г. за целеви разходи, както следва: 

4.1. Помощи по решения на Общински съвет – Варна по § 42-14 
„Обезщетения и помощи по решения на общински съвет“ за: 

4.1.1. Лечение на граждани и инвитро процедури по бюджета на 
дейност „Други дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 
277 169 лв.  и отчет – 225 046 лв. /Пр. № 2/; 

4.1.2. Отпускане на финансови средства за наеми на жилища на 
трима високоспециализирани лекари, наети на работа в УМБАЛ „Света 
Марина“, които не са жители на гр. Варна, по бюджета на дейност „Други 
дейности по здравеопазването”: план – 9 100 лв. и отчет – 9 100 лв. /Пр. № 
2/; 

4.1.3. Комунално битови разходи на социално слаби граждани по 
бюджета на местна дейност  „Други дейности по социалното осигуряване”: 
уточнен годишен план – 128 780 лв. и отчет – 101 030 лв. /Пр. № 2 и Пр. № 
8„Социална програма“/;                   

4.1.4. Подпомагане на деца на загинали полицаи по бюджета на 
дейност „Други дейности по социалното осигуряване”: уточнен годишен 
план – 7 200 лв. и отчет – 7 200 лв. /Пр. № 2, Пр. № 8 „Социална 
програма“/;                         



4.1.5. Погребения на социално слаби и бездомни по бюджета на 
дейност „Обредни домове и зали”: уточнен годишен план – 8 010 лв.  и 
отчет – 8 010 лв. /Пр. № 2/; 

4.1.6. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на 
дейност „Други дейности по транспорта и пътищата”: уточнен годишен 
план – 7 742 408 лв. и отчет - 7 656 408 лв. /Пр. № 2, Пр. № 9/;  

4.1.7. Средства за пътуване на физически лица, занимаващи се с 
културни дейности за участия в изложби, хорови, танцови и други форуми 
и за издаване на техни книги и произведения.: уточнен годишен план – 10 
106 лв. и отчет – 10 106 лв. по бюджета на дейност „Други дейности по 
културата“ /Пр. № 24 „Международни и местни културни прояви“ по т. II 
фонд „Култура“/. 

4.2. Разходи за стипендии на сираци и полусираци до и над 18 
годишна възраст без лични доходи в СУПЦ “Анастасия д-р Железкова” по 
бюджета на дейност „СУПЦ“ - уточнен годишен план – 16 005 лв., отчет – 
16 005 лв./ Пр. № 2, Пр. № 8 „Социална програма“/.                        

4.3. Разходи за дофинансиране на държавна дейност „Други 
дейности по здравеопазването” за предоставяне на средства за пътни 
разходи на правоимащи болни по бюджета на дейност „Други дейности по 
здравеопазването”: уточнен годишен план – 1 386 лв.  и отчет – 1 386 лв.  
/Пр. № 2/. 

4.4. Разходи по план сметка „Чистота” за 2015 г.: уточнен годишен 
план на приходите към 31.12.2015 г. – 28 776 066 лв., отчет на разходите – 
26 128 173 лв. и преходен остатък към 31.12.2015 г. в размер на 2 647 893 
лв. /Пр. № 7/. 

4.5. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани от 
приходи по § 40 „Постъпления от продажба на общински нефинансови 
активи“ /Пр. № 10/. 

4.6. Целева капиталова субсидия: уточнен годишен план в размер на 
12 570 000 лв., отчет /усвоена целева субсидия/ – 12 099 816 лв., преходен 
остатък към 31.12.2015 г. в размер на 469 381 лв. /Пр. № 4 “Целева 
капиталова субсидия“/. 

4.7. Разходи, финансирани с приходи от туристическия данък за 2015 
г. - уточнен годишен план - 3 475 587 лв. и отчет на разходите – 3 475 587 
лв. /Пр. № 15/. 

4.8. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани с 
приходи от приватизационни сделки за 2015 г.: уточнен годишен план на 
приходите – 36 795 лв. и отчет на приходите – 36 795 лв.; уточнен годишен 
план на разходите – 36 795 лв., отчет на разходите – 12 366 лв.; преходен 
остатък към 31.12.2015 г. в размер на 24 429 лв. /Пр. № 13/. 

4.9. Разходи, финансирани с приходи от концесионни плащания - 
уточнен годишен план в размер на 2 381 657 лв., отчет - 2 169 470 лв. по 
бюджета на общината за 2015 г., преходен остатък – 212 187 лв. /Пр. № 16/.   



5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет на разходите за 2015 г. на: дейност „Общинска 
администрация“ /Пр. № 2, Пр. № 5/, дейност „Други дейности по 
икономика“ /Пр. № 2, Пр. № 6/ и общинските предприятия /Пр. № 6а/. 

6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет към 31.12.2015 г. на общинските програми – 
Приложение № 8: 

6.1. Социална програма на община Варна: уточнен годишен план на 
местната дейност – 2 752 752 лв., отчет на местната дейност – 2 725 002 лв. 
и преходен остатък - 27 750 лв. по бюджета на местна дейност 589 „Други 
служби и дейности по социалното осигуряване”, в т.ч. по §45 „Субсидии за 
организации с нестопанска цел“: уточнен план – 49 768 лв. и отчет – 49 768 
лв. 

6.2. Общинска програма за квалификация и насърчаване на научните 
и педагогическите кадри в община Варна: уточнен годишен план – 65 935 
лв. и отчет - 65 935 лв. по бюджета на местна дейност 389 „Други дейности 
по образованието“.    

6.3. Общинска програма за образователна интеграция на децата и 
учениците от различни етнически групи в неравностойно социално 
положение: уточнен годишен план – 60 595 лв. и отчет – 60 595 лв. по 
бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. 
по §45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“: уточнен годишен 
план – 19 952 лв. и отчет – 19 952 лв. 

6.4. Общинска програма за мерките за насърчаване на творческите 
заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби: уточнен 
годишен план – 112 998 лв. и отчет - 112 998 лв. по бюджета на местна 
дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. по §45 „Субсидии 
за организации с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 40 000 лв. и 
отчет – 40 000 лв. 

6.5. Общинска програма „Аз успявам“ за профилактика и 
рехабилитация на детско-юношеското наднормено тегло: уточнен годишен 
план – 29 700 лв. и отчет – 29 700 лв. по бюджета на местна дейност 469 
„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии за 



нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 29 700 лв. и отчет 
29 700 лв. 

6.6. Общинска програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез 
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“: уточнен годишен 
план – 49 380 лв. и отчет – 49 380 лв. по бюджета на местна дейност 469 
„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии за 
нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 49 380 лв. и отчет 49 
380 лв. 

6.7. Общинска програма „Лечение с метадон на лица, зависими към 
опиоиди“ – уточнен годишен план – 121 150 лв. и отчет – 121 150 лв. по 
бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в 
т.ч. по §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“: уточнен годишен 
план – 121 150 лв. и отчет 121 150 лв. 

6.8. Общинска програма „Профилактика на глаукомата“: уточнен 
годишен план – 15 000 лв. и отчет – 15 000 лв. по бюджета на местна 
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 
„Субсидии за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 15 000 
лв. и отчет 15 000 лв.  

6.9. Общинска програма „Детско зрение“: уточнен годишен план – 25 
000 лв. и отчет – 25 000 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други 
дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии за нефинансови 
предприятия“: уточнен годишен план – 25 000 лв. и отчет - 25 000 лв.   

6.10. Общинска програма „Превенция на рисковото поведение сред 
деца и млади хора“:   уточнен годишен план – 280 685 лв. и отчет – 280 685 
лв. по бюджета на местна дейност 239 „Други дейности по вътрешната 
сигурност“, в т.ч. по §45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“: 
уточнен годишен план – 114 100 лв. и отчет 114 110 лв.              

6.11. Общинска програма „Спорт”: уточнен годишен план – 1 224 
464 лв. и отчет – 1 224 464 лв. по бюджета на местна дейност 714 „Спортни 
бази за спорт за всички“, в т.ч. по §45 „Субсидии за организации с 
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 690 324 лв. и отчет – 690 324 
лв.     

6.12. Общинска програма за международни и местни културни 
прояви: уточнен годишен план – 2 419 636 лв. и отчет - 2 419 636 лв. по 
бюджета на местна дейност „Други дейности по културата“, в т.ч. по §43 
„Субсидии за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 357 894 
лв. и отчет 357 894 лв.; по §45 „Субсидии за организации с нестопанска 
цел“: уточнен годишен план – 672 345 лв. и отчет 672 345 лв. и по §49 
„Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина“: уточнен 
годишен план 20 000 лв. и отчет 20 000 лв.   

6.13. Общинска програма „Младежки дейности”: уточнен годишен 
план –  763 962 лв. и отчет – 763 962 лв. по бюджета на дейност 369 „Други 



дейности за младежта“, в т.ч. по §45 „Субсидии за организации с 
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 428 570 лв. и отчет 428 570 лв.   

6.14. Общинска програма „Социален туризъм“: уточнен годишен 
план – 14 970 лв. и отчет – 14 970 лв. по бюджета на местна дейност 862 
„Туристически бази“, в т.ч. по §43 „Субсидии за нефинансови 
предприятия“: уточнен годишен план – 14 970 лв. и отчет 14 970 лв. 

7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна 
и чл. 9 от Закона за общинския дълг и по предложение от кмета на Община 
Варна с рег. № РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна 
приема отчет за състоянието общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а 
от Закона за общинския дълг към 31.12.2015 г. /Пр. № 14/. 

8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна 
и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема отчет за 
сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2015 г. /Пр. № 17/. 

9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема отчета на 
приходите и разходите на местната комисия за жилищно–спестовни 
влогове /МКЖСВ/ за 2015 г. /Пр. №18/. 

 
Колеги, зачитам това което постъпи в комисията, а именно отчетът 

на Сметната палата, който е приет без резерви:  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за 

публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Варна, Общински съвет – Варна приема одитно становище с рег. 
№ РД16010717ВН/04.05.2016 г. за заверка без резерви на Годишния 
финансов отчет за 2015 г. на Община Варна. 

Благодаря.  
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги, за мнения и съображения. Не виждам. Режим 

на гласуване. Г-н Гуцанов, заповядайте. Не бързам, никак. Просто като 
тръгнах да казвам „режим на гласуване“ и лично погледнах към Вас, 
защото очаквах, че ще имате изказване. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Извинявам се тогава за по-бавното реагиране от моя страна. 
 
Тодор Балабанов 
Заповядайте. Имате думата. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Благодаря Ви много. Както се казва, погледнато формално, всичко е 

нормално. Мина едно дълго и протяжно четене. Нямаше и да има никакви 
дебати. По-интересни са дебатите, когато има някаква политическа 
интрига, явно, отколкото когато се обсъждат финансовите параметри на 
Общината. Аз ще бъда кратък. Първо, радвам се, че този път отчета се 
приема не месец декември, а месец август, което е един сериозен напредък. 
И така, благодаря за факта, че явно приказките не са били съвсем напразно, 
когато обсъждахме отчета на Бюджета за 2014 г. и актуализацията на 2015 
г. едновременно през месец декември. Не смятам, че има човек в залата, 
който да мисли, че е нормално да бъде приет бюджета, без да сме видели 
параметрите на това, какво се е случило през изминалата година. Убеден 
съм, че всички сте наясно, както съм убеден какво ще бъде и гласуването 
след няколко минути. Само искам да Ви обърна внимание, че разликата 
между уточнения план и отчета е 22 126 516 лв. Това са близо 10 % от 
бюджета на Община Варна. По една или друга причина дори и 
актуализацията, която е била през месец декември, не е успяла да покаже 
какви са точните параметри. Ако смятате, че 22 милиона са малко 
средства, и ако смятаме, че не трябва да дадем отговор защо тези 22 
милиона не са успели да се съберат или други причини има. Или са 
останали преходен остатък, защо тогава са били необходими вземане на 
облигационен заем, който струва финансов ресурс? И всякакви други 
въпроси, които излизат от тези 22 милиона. И аз затова мисля, че 
общинския съвет, ако искаме наистина да изглеждаме като сериозен орган 
на местно самоуправление, който работи съвместно, но и коригира 
кметската администрация, всичките тези анализи трябваше да бъдат 
направени когато приемахме Бюджета за 2016 година. Да ги имаме тези 
данни и да ги коментираме, защото аз тогава изразих своите съмнения 
относно актуализацията на бюджета. Да не говорим, че беше несериозно, 
декември месец да се прави актуализация. Да не говорим, че има 
разминаване между цифрите на актуализацията и това, което сега е дадено 



като уточнен план. Малки са разминаванията, но също ги има. Затова 
мисля, че наистина когато приемаме плана за 2017 г., годишния, нека да 
имаме всичките отчети и направен анализ какво се случва. Имаме ли 
нужната събираемост. От старите задължения, с всички тези мерки, които 
г-н заместник-кметът ги е предприел. Те ефективни ли са, не са ли 
ефективни? Трябва ли да се вземат други мерки, за да се съберат старите 
задължения? Сегашните данъчни тежести на варненци високи ли са, ниски 
ли са? Има ли нужната събираемост или няма? Това ли е бюджетът, който 
е реален и на негова база да видим трябва ли да се взимат заеми, не трябва 
ли да се взимат? Има ли остатък годишен? Няма ли? И каква трябва да 
бъде цялата философия на Община Варна, когато се прави един бюджет, 
защото това е основния политически документ. Жалко, че се оказах прав 
месец декември. И се надявам наистина, че тези четири месеца по-рано 
приемане на отчета, нека следващият бюджет да бъде едновременно да 
гледаме и отчета и този анализ по най-добронамерения начин го казвам г-н 
председател. Защото това ще бъде в полза на Варна. Убеден съм. А не в 
момента формално да се вдигат едни ръце и да се премине нататък към 
следваща точка от дневния ред, защото можеше да има друг бюджет 
Варна, друга събираемост или по-ниски данъци за варненци или нещо, 
което можехме в повече да дадем за града си. Затова се получават тези 
разлики, за които в момента аз говоря. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Гуцанов. Аз ще дам възможността на г-н Пейчев 

или на г-жа Господинова да отговорят. Само ще ви кажа, че по отношение 
на обсъждането на отчета бяха проведени дебати и ще Ви призова за 
пореден път да участвате в работата на комисиите. Минал е през над 5 
комисии, обществено обсъждане, така че нека не правим внушение, че се 
приема отчетът, едва ли не, на тъмно и някой само си вдига ръката. Това 
ще кажа по отношение на процедурата. Давам думата на г-н Пейчев, за да 
даде отговор по същество, след което ще имате възможността да направите 
изказване. Заповядайте, г-н Пейчев. 

 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. Аз така съм учуден от изказването на г-
н Гуцанов, но го разбирам. Поводът за изказването му, несъгласието му с 
някои така позиции, които са постигнати като успех от общинската 
администрация. Молбата ми е обаче, много Ви моля, запознайте се с 
бюджетната прогноза, бюджетната процедура. Вижте каква е бюджетната 
процедура, как върви и тогава предлагайте заедно с приемането на 
бюджета да се гледа и отчета. Просто, хората, които разбират от това, така 
няма да Ви приемат несериозно. По отношение на отчета на Бюджет 2015 



г., Сметната плата е казала своята дума. Сметната палата направи одит на 
отчета на Бюджета 2015 г. Достатъчно ясно, категорично е изписано, че 
отчет за Бюджет 2015 г. се приема без резерви. Това е орган, който е може 
би най-компетентният, най-сериозният и надали може да направи такава 
заверка на Бюджета 2015 г., ако има подобни разминавания за каквито 
говори г-н Гуцанов. Когато говорим за финансови параметри цифрите 
просто няма как да бъдат интерпретирани. Там не можем да говорим с 
политически термини и с политически нагласи. Там говорим с конкретни 
цифри. Кое за какво е използвано, как е използвано, какво е постигнато по 
отношение на приходната част на бюджета. Не знам дали Община Варна е 
имала някога такъв бюджет. Може би, Вие по-добре знаете, защото има 
хора, които са много време в администрацията и в общинския съвет. Но 
Община Варна от това, което аз съм гледал назад и съм разглеждал никога 
не е имала такъв амбициозен бюджет. И ако считате, че трябва да отчитаме 
така много голям ръст или да се стремим да показваме някакви високи 
постижения. Да, можем да се ограничим в бюджета, можело е да приемем 
бюджет не 265 млн., а можело е да приемем бюджет сигурно 205 млн. Но 
това нямаше да ни реши многото проблеми, които сме решили във Варна. 
Многото инвестиционни проекти, които са изпълнени. Всичко това, което 
се постигна. Всички съфинансирания, които трябваше да бъдат осигурени, 
за да бъдат решени и изпълнени до край всички проекти по европейски 
програми. Всичко това е благодарение на много амбициозната политика, 
която има г-н Портних, която осъществява благодарение на добрата 
организация на работа на общинска администрация, на много добрата 
работа на финансовия екип. Всички показатели, които са постигнати по 
отношение на приходната част. Такава приходна част никога не е била 
постигана с такова изпълнение. И за 2016 г. също мога да Ви кажа 
превантивно. Към момента приходната част за 2016 г. за 6 - месечието е 9,3 
млн. повече в сравнение с предходната 2015 година. 2015 приходната част 
беше с 5 млн. повече сравнение с 2014 г., така че всяка година бележим 
ръст и това е плод на добрата организация на работа. Това е плод на 
активната и амбициозна политика, която се води от общинската 
администрация, за да може да бъдат осигурени средства за решаване на 
всички въпроси и за провеждане на различните политики, които следва да 
бъдат провеждани в името на гражданите на Варна. И за изпълнение на 
инвестиционните проекти, и за решаване на социалните проблеми, и за 
решаване на проблемите за образователната инфраструктура. На всякъде 
където е необходимо и в здравната инфраструктура и т.н. Всичко това е 
благодарение, още веднъж казвам, на добрата организация на финансовата 
дисциплина, която има в общинската администрация, която се налага в 
следствие на достатъчно така добрата контролна дейност и всички тези 
внушения, които се правят, че имало разминаване, че имало неточности, 
много моля още веднъж казвам. Сметната палата не може да го пропусне и 



не може да не го отрази. Ще се върна малко назад. Ще кажа, че и 2014 по 
същия начин беше заверката на отчета на 2014 г. Без резерви от Сметната 
палата. Това не е така плод на емоции на Сметната палата. Това е плод на 
задълбочена работа и плод на достатъчно сериозни отговорности, които 
има тази институция. Не може да си позволи институцията да заверява 
така отчет, за бюджет, който по думите на г-н Гуцанов, не отговарят на 
тези показатели, които са посочени в отчета. Надали има такива 
разминавания, за каквито Вие говорите. И това, че приходната част е била 
добре така прогнозирана. Достатъчно добре е прогнозирана и достатъчно 
добре се преценява дали трябва да се изхарчат определени средства или 
по-добре да бъдат оставени като преходен остатък, за решаване на 
проблеми в същата функция, защото в тази функция, в която се намират 
средствата, те си остават в същата функция. И дали не трябва да бъдат 
оставени за следващата година, да бъдат решени по-сериозни задачи или 
трябва да бъдат изхарчени така, както Вие считате, по-добре да равним 
бюджета. Да, бюджетът е равнен. Приходната и разходната част с 
преходния остатък. Там всичко, когато се сумират там е 0. Така, че надали 
всичко, което така се показва от трибуната е вярно и надали е местото по 
време на сесия да влизаме в подобни дискусии, в подобна дълбочина. 
Заповядайте на комисия. Там много задълбочено, цифра по цифра, всичко 
се гледа. Заповядайте при мен. Заповядайте във „Финанси и бюджет“, в 
дирекцията. Ако желаете някои по-подробни справки, по-задълбочено да 
гледате бюджета. Да, заповядайте и с Вашите съветници, заповядайте и с 
Ваши консултанти, ако искате. Не бягаме от това, което правим. В Община 
Варна такава прозрачност не знам дали имало, каквато има сега. Надали 
има друга община, която показва и отчета за бюджета и когато обсъжда 
бюджет за следващата година с 40 или 50 слайда. Погледнете другите и ще 
видите от 6 до 8, максимум до 10 слайда. Община Варна показва в 40, 50 
слайда всичко подробно, всичко достатъчно надлежно, за да могат и 
общинските съветници и гражданите, и всички, които се интересуват от 
това да видят цялата и приходна и разходна част и намеренията, когато се 
обсъжда бюджет за следващата година. Това е и разбирането на 
общинската администрация. Така ще продължим да работим и в бъдеще. 
Не се притесняваме от това да показваме всичко нагледно и подробно по 
отношение на разходването на финансите. Защото всичко това, което се 
прави, то се вижда. Благодаря ви за вниманието. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Пейчев. Г-н Гуцанов, поддържате ли искането за 

изказване. Заповядайте. 
 
 
 



Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми г-н Пейчев, аз ще говоря само с цифри. 22 126 516 лв. е 

разликата. Ако това не е цифра, аз не знам кое разбирате за цифра? И 
много се радвам, че стигнахме до преходния остатък. Недейте да мислите, 
че не съм го видял. Но според Вас тогава нормално ли е да има такъв 
преходен остатък и да има теглен заем? Освен това, вижте дали цифрите са 
равнявани по нормалния начин. Естествено, че не са. Но аз не влизам в 
тези подробности, а просто казах, че 22 милиона са близо 10 % . И няма 
кой да ме убеди, че не са толкова, защото елементарната математика е  
една за всички. На следващо място, Бюджетът на Варна си спомням, че 
беше някъде около 67 млн. след деноминациите. Естествено, че в момента 
ще отиде на 250 млн. Естествено, че след 5 години ще мине 300 или 350 
млн. Какво да бъде друго? И е нормално така да бъде. И нито едно мое 
изказване не е било политическо изказване, когато говорим за бюджет. А 
винаги съм говорил, че трябва да има максимална съгласуваност и заедно с 
това нещо контрол между Общински съвет и администрация. Защото съм 
сигурен, че нещата ако бяха правени по този начин, по който ги говорихме 
преди седем, осем месеца, нямаше да има такива разминавания. Щом сме 
на светло, пътят от ВИНС-а до кръговото 3,2 километра, 8 млн. струва ли? 
Струва. Поне това са данните, отчетите, които се дават. Има ли някой, 
който да е убеден, че този път струва 8 млн.? Да попитам и за Двореца на 
културата и спорта, когато започна с 5 млн., тъй като единият от подписите 
е моя тогава. Колко милиона стана? Някой знае ли? Ако искате да се 
върнем на 15,3 млн., облигационния заем за детските площадки. Някой 
даде ли отговор защо струват толкова детските площадки. И нямах 
намерение да го има този разговор днес. Но тъй като ме предизвиквате и го 
казвам. Както не съм казал и никога, че се приема на тъмно, г-н Балабанов. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Правите внушения, казах. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
От внушения Ваши и какво съм искал да кажа са две различни неща. 

Може би Вие така го възприемате. Не съм казал, че е бил на тъмно. Никога 
не съм употребил тази дума. Напротив. Старанието е действително, 
подкрепям това, което каза г-н Пейчев, да има максимална откритост.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има я. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Старанието. Но колко човека бяха на обсъждането на Бюджета? 

Публичното? Да, не можете да ги накарате на сила, ще ми отговорите. Но 



фактите са такива каквито са. И затова недейте да приемате, за н-ти път го 
казвам, опозицията за враг. Във всяко едно управление има нужда и от 
опозиция. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отново правите внушения. Пак ще Ви кажа. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Защото всички данни, които ги изнесох бяха безкрайно точни. Не 

искам да се връщам на несъбраните пари от 2010 година, защото наистина 
се прилагат драстични мерки да бъдат събрани. Факт. Дали са събрани 
обаче? Дали това бяха най-правилните мерки? Обсъждахме го няколко 
пъти това нещо. И съм готов да отида при г-н Пейчев да ги говорим нещата 
не само в зала, но и по друг начин. Нека с това приключим дебата. 
Безсмислен е. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата. Г-н Пейчев първо, тъй като към него бе 

отправена основната част от репликата. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Само по отношение на преходния остатък искам да подчертая, че 

този, който разбира от бюджет трябва да му е ясно, че има функции и не 
може преходният остатък 20 млн. да бъде насочен някъде, където 
общинската администрация желае.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля, нека да се изслушваме. Ще Ви дам отново възможност. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Затова казах, че нека да не водим подобна дискусия в зала, т.е. който 

желая да говори по същинската проблематика на бюджета, може да го 
прави в комисия. Казах вратите са отворени на общинската 
администрация. Заповядайте, ще Ви бъде дадена пълна и подробна справка 
и картина. Надали от трибуната в общинския съвет можем да стигнем в 
детайли и нямаме и такова време. И мисля, че когато се стигне на това 
обсъждане вече, когато е минало обществено обсъждане, когато е минала 
комисия, надали е местото тук да правим тези подробни разглеждания на 
приходна, на разходна част, на преходен остатък и т.н. Не можем да 
равняваме и не можем да сравняваме преходния остатък с тегленето на 
кредит. Не може преходният остатък да реши въпросите, които могат да 
бъдат решени в капиталовата програма. Това може да е ясно за хора, които 
правят бюджет, които се занимават с бюджет, които имат яснота по 



отношение на Закона за публичните финанси. И разбира се на многото 
съпътстващи документи, които се издават и като поднормативни актове, 
свързани с подготовката и отчета на бюджета. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, други мнения и съображения? Д-р Станев, 

заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги няма да влизам в дебат 

по отношение на отчета. Аз обаче, за разлика от колегите, смятам че 
наистина бюджета и отчета са политически въпроси. И така съм свикнал, 
но процедурите по тях не са политически. За това, като политик от тази 
трибуна и то избран като всичките колеги, а не орфократично самоизбрал 
се и даващ по всеки въпрос позиции, ще кажа, че нашата група ще 
подкрепим отчета за бюджета. Защото първо е спазена бюджетната 
процедура, второ в самия отчет присъстват и явните знаци за цялостно 
изпълнение на задълженията на Община Варна по Закона за публичните 
финанси и трето законодателят е предвидил тези норми с цел ние да ги 
изпълняваме. Да, бихме могли да ги оптимизираме, както няколко пъти тук 
се чу, но това е законова инициатива на Народното събрание. Иначе, 
миналата година казах, че това е един напрегнат бюджет. Отчета показва, 
обаче няма смисъл от леки бюджети. Леките бюджети, меките бюджети са 
тези в които няма напрежение за администрацията, няма напрежение за 
общинския съвет и винаги могат да бъдат с така едни добре изглеждащи 
външни форми. Община Варна и общинският съвет за негова чест от 2000 
година не е приемала такъв бюджет. Независимо кой е управлявал. Така че 
ние ще подкрепим този отчет и се надяваме, че тъй като бюджетната 
процедура е започнала за следващия бюджет, че тук ще кажа това, за което 
станах, че наистина смятам, че точното спазване на бюджетната процедура 
при приемането на бюджета, т.е. разглеждането още от сега. Чрез писмата, 
които примерно г-н Пейчев е изпратил, през отговорите, които … , през 
заинтересоваността на общинските съветници за действията, програмите, 
проектите, които се извършват и тяхното остойностяване. Да не е след 
байряма, нали спорът ни колко струва „а“ и „б“ плюс „в“. Трябва да 
завърши до края на месец октомври, максимум, за да можем до януари 
месец докато излязат и другите параметри  след приемането на  
Националния бюджет и постановленията на Министерски съвет, които ще 
определят държавните норми. Да можем да направим отново един стегнат 
бюджет, който дай боже, догодина на базата на този отчет, да бъде над 265 
млн. Благодаря. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колеги. Г-жо Гърдева, заповядайте. Колеги, 

междувременно да помоля да си видите таблетите, тъй като в системата са 
29 в момента. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Няма как да не подкрепим приемането на отчета на един не само 

балансиран бюджет, а и на един бюджет, който показва, че през 
последните две години в Община Варна беше наложена една сериозна и 
стриктна финансова дисциплина. Вие всички виждате и доколко се 
увеличи събираемостта на данъците. Дай боже процента да стигне 100%, 
макар че никъде няма изпълнение на 100% на събираемостта на местните 
данъци. Но в тази посока бяха направени много добри стъпки, които вече 
дават много добри резултати. Но най-хубавото в цялата история е че 
бюджетът не е само хартия, а резултатите от финансовата дисциплина. От 
изпълнението на бюджета се виждат по улиците на Варна, виждат се в 
детските площадки, в градинките, виждат се в Морската градина, виждат 
се в Спортна зала и се виждат на много други места, защото със средствата 
по този бюджет са направени видими неща за града. Запълниха се едни 
дупки, които стояха по 20 години и то не се запълниха просто, а се 
направиха нови улици и булеварди. Така че няма как да не подкрепим един 
бюджет, отчета му, който е в полза, изключително, на гражданите на град 
Варна. И благодарим за това, че ни беше предоставен толкова 
своевременно, г-н Пейчев. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, други мнения? Не виждам. Режим на 

гласуване. 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

433-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна и 
по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет на приходите и разходите по бюджета на Община 
Варна към 31.12.2015 г. /Пр. № 1, Пр. № 2, Пр. № 3/, както следва:  
  

 
Уточнен план 
 31.12.2015 г. 

Отчет 
31.12.2015 г. 



  
I. ПРИХОДИ  -  ВСИЧКО /Пр.1/, в т.ч.: 

                 

 
259 810 453 

/в лв./ 
      237 683 937 

1. Приходи за делегирани държавни дейности:             105 563 698 100 224 257 

1.1 Неданъчни приходи 661 034 735 044 
1.2 Взаимоотношения с ЦБ за държавни дейности 99 384 420 99 363 341 
1.3 Трансфери 931 332 931 332 
1.4 Финансиране на дефицита/излишъка 4 586 912  -805 460 
    
2. Местни приходи: 154 246 755 137 459 680 

2.1 Имуществени и други данъци                                            65 862 360 65 862 360 
2.2 Неданъчни приходи                                                              57 490 947 57 490 947 
2.3 Взаимоотношения с ЦБ за местни дейности                             14 964 100 14 730 633 
2.4 Трансфери -16 863 446 -16 863 446 
2.5 Временни безлихвени заеми 2 706 314 2 706 314 
2.6 Финансиране на дефицита/излишъка 30 086 480 13 532 872 
  
    Уточнен план 

 31.12.2015 г. 
Отчет 

31.12.2015 г. 
  

  РАЗХОДИ  -  ВСИЧКО /Пр.2, Пр.3/, в т.ч. по 
функции:              

 
259 810 453 

/в лв./ 
237 683 937 

 Общи държавни служби                              15 095 707 14 946 995 
 Отбрана и сигурност 3 945 789 3 086 737 
 Образование 89 348 842 85 456 361 
 Здравеопазване 14 442 331 13 937 336 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи                        15 729 445       15 062 748 
 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 

среда 
72 653 464 59 790 195 

 Почивно дело, култура и религиозни дейности           25 462 616 25 035 385 
 Икономически дейности и услуги 21 035 965 18 293 525 
 Разходи некласифицирани в други функции        2 096 294 2 074 655 
 ВСИЧКО  РАЗХОДИ:                                      259 810 453 237 683 937 
 

433-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от 
Закона за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. № 
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет на разходите по капиталовата програма към 
31.12.2015 г.: уточнен годишен план – 59 913 848 лв., отчет – 52 870 214 лв. 
(Пр. № 2, Пр. № 3, Пр. № 4, Пр. № 5, Пр. № 6, Пр. № 6а, Пр. № 12, Пр. № 
12а) и уточнен годишен план и отчет на капиталовите разходи за 
съфинансиране на оперативни програми и проекти (Пр. № 17). 



433-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от 
Закона за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема преходен 
остатък към 31.12.2015 г. в размер на 21 945 980 лв., /Пр. № 11/, в т.ч. 
разпределен по функции: 

  /в лв./ 
1. от Държавни дейности 5 392 372 

 ф-я Отбрана и сигурност 414 913 
 ф-я Образование 3 727 158 
 ф-я Здравеопазване                                          382 692 
 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи 622 533 
 ф-я Почивно дело,култура и религиозни дейности           35 847 
 ф-я Икономически дейности и услуги                                 209 229 
   
   

2. от Дофинансиране на държавни дейности 152 394 
 ф-я Образование 88 680 
 Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности           63 714 

   
   

3. от Местни дейности 16 401 214 
 ф-я Общи държавни служби 148 712 
 ф-я Отбрана и сигурност 248 522 
 ф-я Образование 129 574 

 ф-я Здравеопазване 
Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                                         

122 303 
44 164 

 ф-я Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 
среда 

12 862 503 

 ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности           290 623 
 ф-я Икономически дейности и услуги                                 2 533 174 
 ф-я Разходи,некласифицирани в другите функции                                 21 639 

                Всичко преходен остатък /1+2+3/                                                         21 945 980 
 

433-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от 
Закона за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет към 31.12.2015 г. за целеви разходи, както следва: 

1. Помощи по решения на Общински съвет – Варна по § 42-14 
„Обезщетения и помощи по решения на общински съвет“ за: 



1.1. Лечение на граждани и инвитро процедури по бюджета на 
дейност „Други дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 
277 169 лв.  и отчет – 225 046 лв. /Пр. № 2/; 

1.2. Отпускане на финансови средства за наеми на жилища на трима 
високоспециализирани лекари, наети на работа в УМБАЛ „Света Марина“, 
които не са жители на гр. Варна, по бюджета на дейност „Други дейности 
по здравеопазването”: план – 9 100 лв. и отчет – 9 100 лв. /Пр. № 2/; 

1.3. Комунално битови разходи на социално слаби граждани по 
бюджета на местна дейност  „Други дейности по социалното осигуряване”: 
уточнен годишен план – 128 780 лв. и отчет – 101 030 лв. /Пр. № 2 и Пр. № 
8„Социална програма“/;                   

1.4. Подпомагане на деца на загинали полицаи по бюджета на 
дейност „Други дейности по социалното осигуряване”: уточнен годишен 
план – 7 200 лв. и отчет – 7 200 лв. /Пр. № 2, Пр. № 8 „Социална 
програма“/;                         

1.5. Погребения на социално слаби и бездомни по бюджета на 
дейност „Обредни домове и зали”: уточнен годишен план – 8 010 лв.  и 
отчет – 8 010 лв. /Пр. № 2/; 

1.6. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на 
дейност „Други дейности по транспорта и пътищата”: уточнен годишен 
план – 7 742 408 лв. и отчет - 7 656 408 лв. /Пр. № 2, Пр. № 9/;  

1.7. Средства за пътуване на физически лица, занимаващи се с 
културни дейности за участия в изложби, хорови, танцови и други форуми 
и за издаване на техни книги и произведения.: уточнен годишен план – 10 
106 лв. и отчет – 10 106 лв. по бюджета на дейност „Други дейности по 
културата“ /Пр. № 24 „Международни и местни културни прояви“ по т. II 
фонд „Култура“/. 

2. Разходи за стипендии на сираци и полусираци до и над 18 
годишна възраст без лични доходи в СУПЦ “Анастасия д-р Железкова” по 
бюджета на дейност „СУПЦ“ - уточнен годишен план – 16 005 лв., отчет – 
16 005 лв./ Пр. № 2, Пр. № 8 „Социална програма“/.                        

3. Разходи за дофинансиране на държавна дейност „Други дейности 
по здравеопазването” за предоставяне на средства за пътни разходи на 
правоимащи болни по бюджета на дейност „Други дейности по 
здравеопазването”: уточнен годишен план – 1 386 лв.  и отчет – 1 386 лв.  
/Пр. № 2/. 

4. Разходи по план сметка „Чистота” за 2015 г.: уточнен годишен 
план на приходите към 31.12.2015 г. – 28 776 066 лв., отчет на разходите – 
26 128 173 лв. и преходен остатък към 31.12.2015 г. в размер на 2 647 893 
лв. /Пр. № 7/. 

5. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани от 
приходи по § 40 „Постъпления от продажба на общински нефинансови 
активи“ /Пр. № 10/. 



6. Целева капиталова субсидия: уточнен годишен план в размер на 
12 570 000 лв., отчет /усвоена целева субсидия/ – 12 099 816 лв., преходен 
остатък към 31.12.2015 г. в размер на 469 381 лв. /Пр. № 4 “Целева 
капиталова субсидия“/. 

7. Разходи, финансирани с приходи от туристическия данък за 2015 
г. - уточнен годишен план - 3 475 587 лв. и отчет на разходите – 3 475 587 
лв. /Пр. № 15/. 

8. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани с 
приходи от приватизационни сделки за 2015 г.: уточнен годишен план на 
приходите – 36 795 лв. и отчет на приходите – 36 795 лв.; уточнен годишен 
план на разходите – 36 795 лв., отчет на разходите – 12 366 лв.; преходен 
остатък към 31.12.2015 г. в размер на 24 429 лв. /Пр. № 13/. 

9. Разходи, финансирани с приходи от концесионни плащания - 
уточнен годишен план в размер на 2 381 657 лв., отчет - 2 169 470 лв. по 
бюджета на общината за 2015 г., преходен остатък – 212 187 лв. /Пр. № 16/.   

433-3-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от 
Закона за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет на разходите за 2015 г. на: дейност „Общинска 
администрация“ /Пр. № 2, Пр. № 5/, дейност „Други дейности по 
икономика“ /Пр. № 2, Пр. № 6/ и общинските предприятия /Пр. № 6а/. 

433-3-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от 
Закона за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет към 31.12.2015 г. на общинските програми – 
Приложение № 8: 

1. Социална програма на община Варна: уточнен годишен план на 
местната дейност – 2 752 752 лв., отчет на местната дейност – 2 725 002 лв. 
и преходен остатък - 27 750 лв. по бюджета на местна дейност 589 „Други 
служби и дейности по социалното осигуряване”, в т.ч. по §45 „Субсидии за 
организации с нестопанска цел“: уточнен план – 49 768 лв. и отчет – 49 768 
лв. 

2. Общинска програма за квалификация и насърчаване на научните и 
педагогическите кадри в община Варна: уточнен годишен план – 65 935 лв. 
и отчет - 65 935 лв. по бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по 
образованието“.    



3. Общинска програма за образователна интеграция на децата и 
учениците от различни етнически групи в неравностойно социално 
положение: уточнен годишен план – 60 595 лв. и отчет – 60 595 лв. по 
бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. 
по §45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“: уточнен годишен 
план – 19 952 лв. и отчет – 19 952 лв. 

4. Общинска програма за мерките за насърчаване на творческите 
заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби: уточнен 
годишен план – 112 998 лв. и отчет - 112 998 лв. по бюджета на местна 
дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. по §45 „Субсидии 
за организации с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 40 000 лв. и 
отчет – 40 000 лв. 

5. Общинска програма „Аз успявам“ за профилактика и 
рехабилитация на детско-юношеското наднормено тегло: уточнен годишен 
план – 29 700 лв. и отчет – 29 700 лв. по бюджета на местна дейност 469 
„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии за 
нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 29 700 лв. и отчет 
29 700 лв. 

6. Общинска програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез 
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“: уточнен годишен 
план – 49 380 лв. и отчет – 49 380 лв. по бюджета на местна дейност 469 
„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии за 
нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 49 380 лв. и отчет 49 
380 лв. 

7. Общинска програма „Лечение с метадон на лица, зависими към 
опиоиди“ – уточнен годишен план – 121 150 лв. и отчет – 121 150 лв. по 
бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в 
т.ч. по §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“: уточнен годишен 
план – 121 150 лв. и отчет 121 150 лв. 

8. Общинска програма „Профилактика на глаукомата“: уточнен 
годишен план – 15 000 лв. и отчет – 15 000 лв. по бюджета на местна 
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 
„Субсидии за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 15 000 
лв. и отчет 15 000 лв.  

9. Общинска програма „Детско зрение“: уточнен годишен план – 25 
000 лв. и отчет – 25 000 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други 
дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии за нефинансови 
предприятия“: уточнен годишен план – 25 000 лв. и отчет - 25 000 лв.   

10. Общинска програма „Превенция на рисковото поведение сред 
деца и млади хора“:   уточнен годишен план – 280 685 лв. и отчет – 280 685 
лв. по бюджета на местна дейност 239 „Други дейности по вътрешната 
сигурност“, в т.ч. по §45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“: 
уточнен годишен план – 114 100 лв. и отчет 114 100 лв.              



11. Общинска програма „Спорт”: уточнен годишен план – 1 224 464 
лв. и отчет – 1 224 464 лв. по бюджета на местна дейност 714 „Спортни 
бази за спорт за всички“, в т.ч. по §45 „Субсидии за организации с 
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 690 324 лв. и отчет – 690 324 
лв.     

12. Общинска програма за международни и местни културни прояви: 
уточнен годишен план – 2 419 636 лв. и отчет - 2 419 636 лв. по бюджета на 
местна дейност „Други дейности по културата“, в т.ч. по §43 „Субсидии за 
нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 357 894 лв. и отчет 
357 894 лв.; по §45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“: уточнен 
годишен план – 672 345 лв. и отчет 672 345 лв. и по §49 „Предоставени 
текущи и капиталови трансфери за чужбина“: уточнен годишен план 20 
000 лв. и отчет 20 000 лв.   

13. Общинска програма „Младежки дейности”: уточнен годишен 
план –  763 962 лв. и отчет – 763 962 лв. по бюджета на дейност 369 „Други 
дейности за младежта“, в т.ч. по §45 „Субсидии за организации с 
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 428 570 лв. и отчет 428 570 лв.   

14. Общинска програма „Социален туризъм“: уточнен годишен план 
– 14 970 лв. и отчет – 14 970 лв. по бюджета на местна дейност 862 
„Туристически бази“, в т.ч. по §43 „Субсидии за нефинансови 
предприятия“: уточнен годишен план – 14 970 лв. и отчет 14 970 лв. 

433-3-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от 
Закона за публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и чл. 9 от Закона за общинския дълг и по предложение от 
кмета на Община Варна с рег. № РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински 
съвет – Варна приема отчет за състоянието общинския дълг и дълга на 
лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг към 31.12.2015 г. /Пр. № 
14/. 

433-3-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от 
Закона за публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема отчет за 
сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2015 г. /Пр. № 17/. 

433-3-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от 
Закона за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16012823ВН/31.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема отчета на 



приходите и разходите на местната комисия за жилищно–спестовни 
влогове /МКЖСВ/ за 2015 г. /Пр. №18/. 

433-3-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от 
Закона за публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Варна, Общински съвет – Варна приема одитно становище с рег. 
№ РД16010717ВН/04.05.2016 г. за заверка без резерви на Годишния 
финансов отчет за 2015 г. на Община Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, г-н председател. Втора точка от дневния ред. 
 
434-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 104, ал. 1, т. 5 

от Закона за публичните финанси и по предложение от кмета на Община 
Варна с рег. № РД16015486ВН/04.07.2016 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие да се осигурят заемообразно финансови средства в размер на 
13 755 (тринадесет хиляди седемстотин петдесет и пет) лева на 
Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ от бюджета на Община 
Варна за 2016 г. за покриване на допустими разходи по проект Х-LIBRIS 
(2014-1-TR01-KA200-012958) до възстановяването им от финансиращия 
орган. 

434-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 104, ал. 1, 
т. 5 от Закона за публичните финанси и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД16015486ВН/04.07.2016 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да се осигурят заемообразно финансови средства в 
размер на 8 420 (осем хиляди четиристотин и двадесет) лева на 
Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ от бюджета на Община 
Варна за 2016 г. за покриване на допустими разходи по проект № 2014-1-
АT01-KA200-001024 „AQUA NARRABILIS“ – „Словесното разказвателно 
умение в театър и картини“ до възстановяването им от финансиращия 
орган. 
 

Лидия МАРИНОВА 
Колеги, мнения и съображения, коментари. Не виждам. Режим на 

гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 16, предложението се приема. 
 



Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, г-жо председател. Трета точка. 

435-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16016722ВН/21.07.2016 г., Общински  съвет – Варна одобрява разходи 
до 600 000 (шестстотин хиляди) лева за заемообразно/мостово 
финансиране от бюджета на Община Варна за 2016 г. по Проект  № 
BG05ОP001-2.002 „Комплексни услуги за достоен и независим живот”, 
Процедура за  директно  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
район „Одесос“, район „Приморски“, район „Младост“, район 
„Аспарухово“ и район „Владислав Варненчик“ при Община Варна. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Коментари, мнения и съображения. Не виждам. В режим на 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Четвърта точка. 

436-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение 
от кмета на Община Варна с рег. № РД16016861ВН/25.07.2016 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за поемане на общински дълг и 
упълномощава кмета на Община Варна да издаде в полза на 
Министерството на околната среда и водите, Договарящ орган по 
Оперативна програма „Околна среда 2014 г. – 2020 г.”, Запис на заповед по 
образец, гарантираща пълния размер на авансовото плащане до 2 865 889 
(два милиона осемстотин шестдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и 
девет) лева, определено в чл. 10, ал. 2 от Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № BG16M1OP002-1.005-0006-C01 за изпълнение на 
проект № BG16M1OP002-1.005-0006 „Подготовка и изпълнение на 
проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в 
агломерация кк „Златни пясъци”, Община Варна”, по процедура № 
BG16М1ОР002-1.005 „Втора фаза на проекти за изграждане на В и К 
инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОП „Околна среда 
2007 г. – 2013 г.” по приоритетна ос 1 „Води” на ОП „Околна среда 2014 г. 
– 2020 г.”, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 



Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 12, предложението се приема. 

 

Станислав ИВАНОВ 
Пета точка. 

437-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 и чл. 59-61 от 
ЗМСМА и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16017140ВН/28.07.2016 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Видът и предназначението на обектите включени в проект 
„Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза“ по процедура 
№ BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014 г.– 2020 г. - Варна“, Приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП “Региони в растеж“ 
2014 г. –2020 г., няма да бъде променян за период, не по-малък от 5 години 
след крайното плащане към бенефициента – Община Варна, както следва:  

- „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Приморски” 
в обхват от ул. „Ст. Стамболов” до бул. „Цар Освободител” и 
прилежащото му съоръжение (автоподлез) по плана на 3 м.р., район 
„Одесос“; 

- „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Цар 
Освободител“ в обхват от бул. „Приморски“ до бул.“Княз Борис I“, по 
плана на 3 м.р., район „Одесос“; 

- „Основен ремонт на бул. „Първи май“ в обхват от ул. „Мара 
Тасева“, кръстовище на VAR1087-/I-9/, кв. „Аспарухово“ - кв. „Галата“ по 
плана на 29 м.р., район „Аспарухово“, гр. Варна”; 

- „Реконструкция на улична мрежа бул. „Осми Приморски полк“ в 
участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Христо Смирненски“, 
включително основен ремонт на транспортно съоръжение (пътен възел 
„Виница“), пешеходен подлез и мероприятия за подобряване на достъпната 
среда”; 

- „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Васил 
Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до бул. „Осми Приморски полк“ в това 
число велоалея, изпълняване на мероприятия за подобряване на 
достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлези”; 

- „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Народни 
будители“ в участъка от ул. „Мара Тасева“ до ул. „Нарва“ , и от ул. “Св. 
Св. Кирил и Методий“ до ул. „Мара Тасева“ в това число трасето на 
обръщача на МГТ по ул.“Св. Св. Кирил и Методий“; 

- „Реконструкция на улична мрежа: ул. „Съборни“ в участъка от бул. 
„Владислав Варненчик“ до бул. „Сливница“ включително изпълняване на 
мероприятия за подобряване на достъпната среда (в подзона Одесос 2)”, 



2. Бенефициентът по проекта Община Варна се задължава да 
осигурява необходимите ресурси за гарантиране на устойчивостта на 
инвестициите по проект „Интегриран градски транспорт на Варна - втора 
фаза“, процедура № BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г. – Варна“, 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП 
“Региони в растеж“ 2014 г.– 2020 г. 

3. Бенефициентът по проекта Община Варна и партньора „Градски 
транспорт“ ЕАД, поемат ангажимент за осигуряване на необходимия 
финансов ресурс за съфинансиране и недопустими за финансиране по 
схемата разходи в размер до 1 766 667 (един милион седемстотин 
шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и седем) лева, от които 
1 266 667 лева възстановим ДДС, осигурен от „Градски транспорт“ ЕАД. 
Финансовият ресурс да бъде осигурен чрез собствени средства, вземане на 
кредит или друга подкрепа от финансова институция, в случай че проект 
„Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза“, процедура № 
BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г. – Варна“, Приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП “Региони в растеж“ 
2014 – 2020 г., бъде финансиран.  

4. Одобрява текста на проекта за Партньорско споразумение по 
проект „Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза“, процедура 
№ BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г. – Варна“, Приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП “Региони в растеж“ 
2014 г. – 2020 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

5. В изпълнение на т. 4 от горецитираното решение, Общински съвет 
– Варна упълномощава кмета на Община Варна да подпише Партньорско 
споразумение по проект „Интегриран градски транспорт на Варна - 
втора фаза“, процедура № BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 
г. – Варна“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие“ на ОП “Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения по пета точка? Няма. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Пет точка едно. 



438-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА и по  
предложение от инж. Злати Петров Златев – изпълнителен директор на 
„Градски транспорт“ ЕАД с рег. № ОС16000652ВН/27.07.2016 г., 
Общински съвет – Варна реши: 

1. Упълномощава Изпълнителният директор на „Градски транспорт“ 
ЕАД да подпише Партньорско споразумение по проект „Интегриран 
градски транспорт на Варна - втора фаза, процедура № BG16RFOP001-
1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие 2014 г. – 2020 г. – Варна“, приоритетна ос 1: „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г.  

2. „Градски транспорт“ ЕАД в качеството си на партньор по проект 
„Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза, процедура № 
BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г. – Варна“, приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 
2014 г. – 2020 г. да поеме ангажимент за осигуряване на необходимия 
финансов ресурс в размер до 1 266 667 (един милион двеста шестдесет и 
шест хиляди шестстотин и шестдесет и седем) лева, възстановим ДДС, 
чрез собствени средства, вземане на кредит или друга подкрепа от 
финансова институция, в случай, че проекта бъде финансиран.  

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения. Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
 
439-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16017137ВН/28.07.2016 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Видът и предназначението на обектите включени в проект 
„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ по 
процедура № BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на интегрирани планове 
за градско възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г. – Варна“, 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП 
“Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., няма да бъде променян за период, не по-
малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента – Община 
Варна, както следва:  

- „Реконструкция на ул. „Мара Тасева” в обхват от бул. „Първи май“ 
до бул. „Народни будители” с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно 
залесяване на брега канал „Море-езеро“, изграждане на детски площадки, 



зони за отдих, атракциони, спортни площадки и велоалеи, ведно с 
прилежащи улици към „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД и 
СОУ „Проф. д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, район 
„Аспарухово“, гр. Варна“; 

- „Благоустрояване на междублокови пространства в район 
„Владислав Варненчик“, IV-ти м.р., в това число основен ремонт на ул. 
„Янко Мустаков“ в участъка от бул.“Константин и Фружин“ до ул. “Св. 
Елена“; 

- „Морска градина - Рехабилитация на улична мрежа (включително 
алеи и площадки, осветление и елементи на уличната инфраструктура). 
Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за 
отдих, паркова мебел и други. Реконструкция поливна система, 
растителност“; 

- „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район 
Одесос 1 - включващо реконструкция на ул. „Георги Бенковски“ в 
участъка от бул. „Сливница“ до ул. „Кракра“, включително елементи на 
предблоковите пространства в участъка, между ул. „Цар Петър“, ул. 
„Парижка комуна“, ул. „Кракра“ и ул. „Георги Бенковски“; 

- „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район 
Одесос 2, включващо естетизация и модернизация на ул. „Цар Симеон I“, 
включително велоалея и пространството, заключено между ул. 
„Козлодуй“, ул. „Цар Симеон I“, ул. „Цариброд“ и ул. „Л. Заменхов“; 

- „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район 
Одесос 2, включващо естетизация и модернизация на ул. „Михаил Колони“ 
включително велоалея и площад „Йоан Екзарх“; 

- „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район 
Младост (жк „Възраждане“, I м.р.) включващо естетизация и модернизация 
на пространството, заключено между ул. “Ана Феликсова“, ул. “Петър 
Алипиев“, улицата западно от бл.17 и локално платно на бул.“Трети март“, 

2. Бенефициентът по проекта Община Варна се задължава да 
осигурява необходимите ресурси за гарантиране на устойчивостта на 
инвестициите по проект „Естетизация и модернизация на градската среда 
във Варна“, процедура № BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 
г. – Варна“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие“ на ОП “Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения. Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 



Лидия МАРИНОВА 
За протокола, да. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Г-жо председател, само искам да направя едно уточнение, изказване 

за последните две решения, които току що гласувахме. Мисля, че това ще 
бъде новия облик на Варна и ще преведе града във вида, в който всички 
ние ще се гордеем с него за следващите години напред. Така че мисля, че 
бяха много важни тези две решения. Точка седем. 

440-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16017135ВН/28.07.2016 г.,  Общински съвет – Варна реши: 

1. Детските и учебните заведения (образователни институции) 
включени в проект „Модернизация на образователната инфраструктура на 
територията на град Варна“ по процедура № BG16RFOP001-1.002 – 
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие 2014 г. – 2020 г. - Варна“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ на ОП “Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г., 
няма да бъдат закривани за период, не по-малък от 5 години след крайното 
плащане към бенефициента Община Варна, както следва:  

- „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни 
мероприятия на сградата на І-во Основно училище, гр. Варна“; 

- „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на VII 
СОУ „Найден Геров“; 

- „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни 
мероприятия на сградата на СОУ ”Димчо Дебелянов“, гр. Варна“; 

- „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни 
мероприятия на сградата на СОУ „П. Кр. Яворов“, гр.Варна“; 

- „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни 
мероприятия на филиалната сграда на ОУ „Константин Арабаджиев”, гр. 
Варна“; 

- „Ремонт и мерки за енергийна ефективност на ОУ „Стефан 
Караджа“; 

- „Ремонт и мерки за енергийна ефективност и обзавеждане на ЦДГ 
№ 1 „Светулка“; 

- „ОДЗ № 12 “Първи юни” – ремонт, газификация и оборудване“; 
- „Основен ремонт на филиала на ЦДГ № 38 „Ян Бибиян“; 
- „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата 

на ОУ „Никола Й. Вапцаров”, 
2. Бенефициентът по проекта Община Варна се задължава да 

осигурява необходимите ресурси за гарантиране на устойчивостта на 
инвестициите по проект „Модернизация на образователната 



инфраструктура на територията на град Варна“, процедура № 
BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г. – Варна“, Приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП “Региони в растеж“ 
2014 г. – 2020 г. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
 
441-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

от кмета на Община Варна с рег. № З16000582ВН-003ВН/22.07.2016 г., във 
връзка с писмо с рег. № З16000582ВН/17.06.2016 г. от Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - гр. Варна, Общински съвет – 
Варна дава съгласие: 

1. Да бъде възобновено членството на Община Варна в 
Европейската мрежа „Региони за здраве“ и Община Варна да поеме 
задълженията за ежегодно финансово обезпечаване на членството в 
дейностите свързани с участие в международната мрежа. 

2. Да се изплати годишния членски внос за 2016 г. в Европейската 
мрежа „Региони за здраве“, в размер на левовата равностойност на 3 000 
щатски долара по курса на БНБ в деня на плащането на средствата.  

Средствата да бъдат за сметка на §46-00 „Разходи за членски внос и 
участие в нетърговски организации и дейности“ на дейност 898 „Други 
дейности по икономика“ от бюджета на Община Варна за 2016 г. 

3. Избира за представители на Община Варна в Европейската мрежа 
„Региони за здраве“ –  Коста Генков Базитов – заместник-кмет на Община 
Варна и д-р Лидия Велик Маринова – общински съветник.   

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска 
предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на 
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения. Няма. Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
За протокола – Мартин Байчев и Добромир Джиков – „за“. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Девета точка. 
 
442-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД16014216ВН-
001ВН/26.07.2016 г.,  Общински съвет – Варна реши: 

1. Отменя свое решение № 2357-13(42)/05,06.08.2015 г.;  
2. Приема Програма за устойчиво творческо развитие на Фолклорен  

ансамбъл „Варна“ - Народно читалище „Христо Ботев – 1928“ за периода 
2016 г. - 2018 г., съгласно приложение към настоящото решение.    

3. Дава съгласие да бъдат предоставени финансови средства в размер 
на 45 000 лв. на Народно читалище „Христо Ботев – 1928“, гр. Варна за 
подпомагане на дейността на Фолклорен  ансамбъл „Варна“ за 2016 г. 

Средствата да бъдат осигурени по дейност 738 „Читалища“, по § 45 
„Субсидии за организации с нестопанска цел “ – дофинансиране, като 
компенсирана промяна по бюджета на Община Варна за 2016 г. от дейност 
737 „Оркестри и ансамбли“ §2, §10 - Местна дейност. 

 4. Задължава Народно читалище „Христо Ботев – 1928“, гр. Варна да 
представи подробен отчет за изразходваните средства и за дейността на 
Фолклорен  ансамбъл „Варна“ във връзка с изпълнението на Програма за 
устойчиво творческо развитие на Фолклорен  ансамбъл „Варна“ - Народно 
читалище „Христо Ботев – 1928“ за периода 2016 г. - 2018 г. 

5. Задължава Народно читалище „Христо Ботев – 1928“, гр. Варна да 
осигурява участието на Фолклорен ансамбъл „Варна“ на градски, 
регионални, национални и международни форуми и във всички събития на 
Община Варна, за които ансамбълът е получил покана от Община Варна. 

 
Към въпросното решение е пристигнало и това, което се поискаше от 

комисия, подробен отчет със средствата за мероприятията, които ще бъдат 
включени за 2016 година. Това го взехме като решение на комисията, така 
че е представено на колегите общински съветници. 

 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Имате думата, колеги. Не виждам. Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема. 
 
Мартин Байчев и Добромир Джиков – „за“. И Григор Григоров – 

„за“. И Светлан Златев – „за“. 



Станислав ИВАНОВ 
Десета точка. 
 
443-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 171, ал. 4 от 

Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, във връзка 
с писмо от Валентин Станев – председател на Наблюдателна комисия при 
Общински съвет – Варна с рег. № ОС16000466ВН/08.06.2016 г., Общински 
съвет – Варна приема Програма за дейността на Наблюдателната 
комисия при Общински съвет – Варна за 2016 г. в размер на 20 200 лв. 
от бюджета на Община Варна за 2016 г., дейност 123 „Общински съвет“, 
§2 Други възнаграждения, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Режим на гласуване. Ще 

помоля да дойдете, да видите системата. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Единадесета точка. 
 
444-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка със 

свое Решение № 106-3(5)/27.01.2016 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за предоставяне на 20 броя абонаментни карти за една линия за 
нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ Варна, за периода от 
01.08.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2016 г. 
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска 

предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на 
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 
Благодаря, г-н Иванов. Колеги, обявявам обедна почивка до 13:15 ч. 

 
 

  



Следобедно заседание – начало от 13:15 ч. 
 
Присъстват 42 общински съветника, отсъстват: 
 
Антраник ШАКАРИЯН 
Божидар ЧАПАРОВ 
Данаил ПАПАЗОВ 
Иван ИВАНОВ 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Красен ИВАНОВ 
Милена ГЕОРГИЕВА 
Петър ЛИПЧЕВ 
Чавдар ТРИФОНОВ 

  



IV. 

 
По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 
 
(1) – приемане на нова Наредба за гробищните паркове и 

погребално – обредната дейност на територията на Община Варна. 
(2) – даване на съгласие за сключване на договор за ползване върху 

част от имот общинска собственост, находящ се в град Варна, ул. 
„Подвис“ № 29, представляващ „Многофункционална спортна сграда с 
топла връзка към училищната сграда на второ ниво“ с Хандбален клуб 
„Спартак“. 

(3) – даване на съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на 
управление  върху имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, жк „Възраждане“, представляващ строеж „Парк Възраждане, 
изграждане на спортни съоръжения-многофункционални игрища и алея на 
ОП „Спорт – Варна“. 

(4) – даване на съгласие за одобряване на пазарната оценка и 
прекратяване на съсобствеността чрез продажба на имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Чинар“ № 5. 

(5) – даване на съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост 
от община Варна на недвижим имот - публична държавна собственост, 
находящ се в гр. Варна,  ул. „Вилите“ № 1-А, представляващ закритата 
Професионална гимназия „Мара Тасева“. 

(6) – приемане на окончателен ликвидационен баланс, пояснителен 
доклад към баланса, отчет на ликвидатора на „Стопанска и спомагателна 
дейност“ /в ликвидация/. 

(7) – даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на 
ползване, върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, ул. „Околчица“ № 15 в полза на Народно читалище „Ясна 
Поляна – 2014“. 

(8) – отмяна на Решение № 371-2(9)/28.06.2016 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(9) – даване на съгласие за безвъзмездно придобиване от Община 
Варна на акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД. 

(10) – даване на съгласие за учредяване на МБАЛ „Света Марина“ 
ЕАД на безвъзмездно право на ползване, върху част от имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Мануш Войвода № 11 А. 

 
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“ 

 



Светлан ЗЛАТЕВ 
Процедурен въпрос, тъй като групата общински съветници 

„Реформаторски блок - Народен съюз“ не успя да си почине пълноценно, а 
имаме и неща, които трябва да уточняваме, на основание чл. 56, ал. 2 от 
Правилника за организация дейността на ОбС – Варна, моля да прекъснете 
заседанието за време, което определите. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Сега искате да прекъсна?  
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
15 минути достатъчни ли са Ви?  
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Абсолютно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Обявявам почивка 15 минути почивка колеги, по искане на групата 

на „Реформатори и патриоти“. Без „Патриоти“, извинявам се. 
„Реформаторски блок - Народен съюз“. Извинявам се още веднъж. Имате 
15-минути почивка колеги. 

 
Юлияна БОЕВА 
Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми граждани. Точка 

първа от предвидените за разглеждане точки. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и по предложение 

на общински съветници с № ОС 16000660ВН/28.07.2016 г., Общински 
съвет – Варна приема Наредба за гробищните паркове и погребално – 
обредната дейност на територията на Община Варна, съгласно приложение 
№ 1, като отменя Наредба за гробищните паркове на територията на 
Община Варна, предоставени за управление на „Обреди“ ЕООД – Варна, 
приета с решение № 1975-10(35)/02,03,10,11.07.2002 г. на Общински съвет 
– Варна.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата колеги. Господин Григоров, заповядайте. 

 
 Григор ГРИГОРОВ 
 Първо искам да кажа, че приветствам приемането на тази Наредба, 
защото чрез нея, според мен, ще се сложи някакъв ред в тези територии и 



забележката ми е единствено и само по това дали в тази  Наредба, трябва 
да има глава „Кремация“ или не трябва да има глава „Кремация“. Тоест 
наредбата е озаглавена „Наредба за гробищните паркове и погребално – 
обредната дейност на територията на Община Варна“, а кремацията като 
действие няма нищо общо с този преамбюл или с наредбата, която в 
момента обсъждаме. С това има общо урнополагането, което е подробно 
описано къде може да се извършва, и как може да се извършва мисля, че 
това е достатъчно за обхвата на тази Наредба. Единственото нещо, което 
евентуално може да се допълни и то със съгласието естествено на 
вносителите, естествено, е че в Наредба 2 на Министерството на 
здравеопазването, което коментира гробищните паркове има и места, 
където прахта може да бъде разпръсквана. Ако е уместно, на някой от 
гробищните паркове, да се осигури и това място. 

Какви са ми аргументите по отношение на въпроса за кремацията? 
Пак казвам. Във Варна, първо, няма крематориум. Второ, националната 
уредба, е единствено която по някакъв начин коментира въпроса с 
кремацията, е Наредба 2 от 22.04.2011 г. на МЗ. В нея се описва 
процедурата по кремиране, като тя казва следното: че въобще не се 
коментира кой може да поиска, кой може да даде съгласие за кремация и 
т.н., а единствено процедурата,  която казва, че се попълва един протокол 
образец № 1 от лекар, който е съставил смъртния акт и това е, така да се 
каже, разрешението за извършване на кремацията. Т.е. в цялата Глава 
„Кремация“, където ние коментираме въпроса за последователността в 
действията, а именно: „кремация на починал чужд гражданин се извършва 
еди-как си, еди-що си“, мисля че това е неуместно, защото никъде в 
нормативната уредба на държавата тези правила и тази процедура никъде 
не е разписана, от една страна, и от друга страна не става ясно кой е 
органът и кой е човекът, който ще прави тези съгласувателни писма във 
връзка с кремирането и т.н. и т.н. Т.е. в тази Наредба това за мен е 
абсолютно несъстоятелно. Чл. 28: „Кремацията е задължителна при 
покойници, които има изрично указание и предписание на съответните 
компетентни органи.“ Според Наредба 2 такива компетентни органи няма. 
Що се касае до група заболявания, които са подробно описани в Наредба 2, 
там не е предвидена кремация, а е предвидено използването на специални 
ковчези с еди-какви си процедури и т.н. Т.е., чл. 28, според мен, също така 
трябва да отпадне. При искане на кремиране на починали лица, както в 
домашни условия, така, така, така, медицинско заключение от лекаря, 
установил смъртта, че няма данни за насилствена смърт, естествено, това 
се съдържа в хипотезата на приложение 1 към чл. 20 от Наредбата. Т.е. 
всички тези неща, които са от чл. 27 до чл. 30 включително, не им е 
мястото в тази Наредба. Това е по отношение на процедурата за 
кремацията. 



А по отношение на самата кремация, как и кой може да поиска 
хората да бъдат кремирани, там имам следните аргументи и забележки: 
първо, смятам, е разширяването на обхвата на низходящи братя и сестри 
до четвърта степен е едно изключително разширено тълкуване и една 
абсолютно разширена възможност, защото също в Наредба 2 се казва, че 
срокът за кремацията е не-късно от 8 дена. Т.е. ако ние влезем в хипотезата 
на това, че трябва да изкараме удостоверение за наследници, след което 
трябва да се свика някакво общо събрание, на което да се реши как ще 
бъде погребан човекът, ще бъде ли кремиран или няма да бъде кремиран и 
пред кого това нещо ще послужи, след като в общинското предприятие 
„Обреди“ и въобще на територията на Община Варна няма крематориум, 
който да осъществява тази дейност. Приветствам всичко, което е 
направено, защото това създава ред. А като има ред, има и просперитет. За 
това много ви моля, ако естествено приемете моите аргументи, въпросът с 
кремацията като раздел да отпадне, а всичко, което касае урнополагането, 
плюс мястото за разпръскване на урните, да бъде подкрепено. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Григоров. Други мнения и съображения, колеги? 

Не виждам. Заповядайте. 
 
Веселина САВОВА 
Уважаеми дами и господа, общински съветници, за тези 26 години, 

от които 12 години съм била на вашето място, след това като журналист и 
заставайки на този микрофон, никога не ми е било по-трудно да говоря. В 
момента говоря като председател на Инициативен комитет за защита 
правата на християните. Сигурно не сте го чували, това няма никакво 
значение. Въпросът е, че като вярваща християнка, въпросът за 
кремацията, който вие вкарвате за обсъждане е най-тежкото нещо, което 
мога  наблюдавам в този Съвет. Вие в момента регламентирате процедура, 
която първо, е напълно излишна, защото и сега желаещите да бъдат 
погребани техните близки, имат тази възможност. В същото време обаче, 
вкарвайки тази процедура и създавайки тази бюрокрация, на практика вие 
ще допуснете нещо, което всички вярващи християни не могат да приемат. 
Аз знам, че в момента ще ми се каже: Варненският митрополит е гледал 
тази Наредба и когато казах на приятелите си, които споделят моите идеи, 
убеждения и вяра за това какво се случи в комисията по собственост, че 
има едно обръщане на позицията от страна на Митрополит Йоан, т.е. той 
казва, че така или иначе кремация се случва, това което те коментираха 
знаете ли какво беше? Ние не вярваме, че митрополит Йоан подкрепя 
кремацията. В сайта на Варненски и Великопреславска митрополия стои 
само становището на митрополит Йоан и там няма промяна в това 
становище. А то е, /две изречения, ще си позволя да ги прочета/: „От 



гледна точка на православната вяра, въпросът за извършването на опело и 
погребването на нашите мъртъвци, в това число и неотклонната ни 
позиция за кремацията, е част от същината на вярата. Всеки един човешки 
живот по Божий промисъл продължава на Земята ограничено във времето 
и продължава във вечността. Така, че този завършек на земния живот на 
православните вярващи е важно да приключи по православните правила. А 
именно с опело и погребение, чрез полагането на трупа в гроб, защото от 
пръстта сме сътворени и в пръстта си се връщаме.“ Тези от вас, които не са 
вярващи хора, нямат представа за какво точно става дума и защо това нас 
ни вълнува. Това, което искам само да ви кажа, че регламентирайки 
кремацията по този начин, буквално вкарвайки я в живота на всеки 
варненец, защото тази бюрократична машина ще важи за всеки, вие ще 
кремирате не само нашите покойници. Вие ще кремирате душите им. 
Затова ви моля, когато гласувате в момента, аз знам, че има политическо 
решение, знам, че така или иначе, ако сте решили ще го направите, … по-
голямо изказване по същество, едва ли има г-н Балабанов. Просто молбата 
ми към всички съветници да знаят, че това име, което ще стои сега под 
това решение, всяко ваше име, когато гласувате това, всъщност ще е за 
тези 26 години, най-тежкото решение. Благодаря ви. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря, г-жо Савова. За всички колеги, които не са присъствали 
на заседанието на комисията по „Собственост и стопанство“, обяснявам в 
момента, зад а стане ясно: митрополит Йоан присъства, не е коректно 
всъщност в негово отсъствие не е коректно да коментираме и да не 
вярваме в това, което той е изразил като позиция. Беше категорично ясно 
становището от страна на Митрополията, има документи, които са 
публикувани с които те подкрепят изцяло, включително и главата 
„Кремации“. Митрополитът изложи своите съображения. Вие бяхте там и 
не е редно в момента да четете някакво старо становище от миналата 
година, което стои на сайта. Момент. Госпожо Георгиева, заповядайте. 
 

Надя ГЕОРГИЕВА 
Ние всички чухме, както казахте, становището на Митрополита. И 

Вие бяхте там, горещо дискутирахте, двамата влязохте в лична дискусия. 
Ние изслушахме, нали, как той Ви убеждава и аз имам право да кажа, че 
решението на Митрополита не е това, което казвате, тъй като той лично и 
ние всички присъствахме. Аз също вярвам, че християнската, 
православната вяра изисква погребение в гроб, но това си е право. В 
България няма само православни християни, има много други 
вероизповедания, които ние сме длъжни да уважим. Така че това е 
включено в Наредбата като възможност. Никой не задължава никого да си 
кремира мъртвите. Това е становището и Митрополитът  ясно го изрази. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, господин Гуцанов, заповядайте. 
 

 Борислав ГУЦАНОВ 
 Г-н Председател, тъй като това беше гледано на комисия и тъй като и 
досега има възможност за кремация, аз предлагам прекъсване на дебата и 
гласуване. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря Ви, подлагаме на гласуване предложението по реда на 
постъпването. Г-н Марков, искате думата ли? Искайте я както е по реда, 
заповядайте да се изкажете, моля за коментари по същество. 
 
 Росен МАРКОВ 
 Възмутен съм от отношението на охранителя към моя венец. 
Следващият път ще дойда с лавров венец. 
 Става дума за Наредбата за гробищните паркове и погребално-
обредна дейност на територията на Община Варна. Познавам всички тук, 
виждам, че няма никакви обредни фирми, с изключение на една, шефовете 
на „Обреди“ ги няма. По принцип всички са съгласни с тази Наредба. Аз, 
който от дълги години първо – работя там, второ – две църкви и две чешми 
съм построил там, смятам, че тази Наредба трябва да се гласува, за да я 
има, с изключение на чл. 36, т. 4, в която е записано: „В гробищните 
паркове се забранява извършването на всякакъв вид търговска дейност и 
услуги за населението на територията на гробищните паркове, с 
изключение на дейностите, извършвани от „Обреди“-ЕООД.“ Това е точно 
срещу цветарите, които са в гробищата и по този начин се преминава към 
монополизъм на „Обреди“-ЕООД. Нека да има конкуренция. Така че тази 
точка моля да не я гласувате, иначе направо става монопол. Няма цветари, 
само „Обреди“ продават. Няма го никъде. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, ще подложа на гласуване предложението Ви за 

отпадане на т. 4 от чл. 36 от Наредбата. 
 Процедурата, предложена от г-н Гуцанов. Режим на гласуване за 
прекратяване на дебатите. 
 

Резултати от гласуването: за – 33, против – 0, въздържали се – 1, 
отсъстват – 17, процедурното предложение се приема. 

 
 Има проблем със системата за гласуване, за протокола: г-н Гуцанов, 
г-н Лазаров, г-н Георгиев, г-жа Банкова, г-н Байчев и г-н Калевски – „за“. 



Колеги, първо ще подложа на гласуване предложението от г-н 
Марков за отпадане на чл. 36, т. 4 от проекта за Наредба, режим на 
гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 10, против – 10, въздържали се – 

16, отсъстват – 15, предложението не се приема. 
 
За протокола: Николай Георгиев – „въздържал се“. 
Подлагам на гласуване предложението на г-н Григоров за отпадане 

на Раздел IV „Кремации“ от проекта за Наредба, режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 7, против – 7, въздържали се – 28, 

отсъстват – 9, предложението не се приема. 
 
 Подлагам на гласуване проекта за Наредба в цялостния й вид, както е 
влязла на днешното заседание, режим на гласуване. 
 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

445-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на общински съветници с рег. № ОС 16000660ВН/28.07.2016 
г., Общински съвет – Варна приема Наредба за гробищните паркове и 
погребално – обредната дейност на територията на Община Варна, 
съгласно приложение № 1, като отменя Наредба за гробищните паркове на 
територията на Община Варна, предоставени за управление на „Обреди“ 
ЕООД – Варна, приета с решение № 1975-10(35)/02,03,10,11.07.2002 г. на 
Общински съвет – Варна.  

 
Резултати от гласуването: за – 36, против – 0, въздържали се – 4, 

отсъстват – 11, предложението се приема. 
 
Д-р Янко СТАНЕВ 
Само искам да кажа, че Главата за „Кремации“ наистина е 

смущаваща, мен ме смущава. Тя ще бъде разгледана, защото оня ден на 
комисия стана ясно, че няма догми. Имаме още малко работа да свършим 
не около Наредба 2, а около другите документи, които са включително и 
един превод от Гърция, където се виждат нещата и смятам, че тогава ще 
предизвикаме едно обсъждане с всички колеги, които са заинтересовани, 
естествено заинтересовани, но не изкуствено и ще разнищим пак нещата, 
за да видим кое е онова, което може да отпадне и онова, което може да се 



появи отново. Не е догма, но без тази Наредба, само ще го кажа, пазарният 
дял на „Обреди“ ЕООД от 61 % преди 10 години е 40 %. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, госпожо Боева заповядайте. 
 
Юлияна БОЕВА 
Преминаваме към т. 2. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 15 от  Наредба за 

реда и условията за безвъзмездно и възмездно ползване на спортни обекти 
и съоръжения, собственост на Община Варна, предоставени за управление 
на ОП „Спорт – Варна“ и във връзка с предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД16015492ВН/04.07.2016 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за сключване на договор за възмездно ползване с Хандбален 
клуб „Спартак“  на част от имот, общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Подвис“ № 29, представляващ Многофункционална спортна 
сграда с топла връзка към училищната сграда на второ ниво“ с 
идентификатор 10135.2553.247.8, със застроена площ 1 379 кв. м. и имот 
идентификатор 10135.2553.247.9, с площ 31 кв.м., при цени определени по 
чл. 13.9 от НОАМЦУТОВ за срок до 2 /две/ години по 7 /седем/ часа 
седмично през учебната година от 01.09. до 30.06.   

За имота има съставен акт за публична общинска собственост № 
7082/29.08.2012 г.  

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат извършени 
инвестиции от ползвателя, съгласно предварително одобрена 
количествено-стойностна сметка по видове работи, материали  и стойност, 
която след одобрението на Община Варна, ще послужи за основа за 
прихващане на направените инвестиции за сметка на дължимата цена за 
почасово ползване на имота със спортно предназначение.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на горното решение. 

 
Така е оформен проекта за решение, в следствие на проведените 

дебати, както и становище от адвокат-довереника на ОбС адв. Деяна 
Стефанова. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване. 
 
446-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 15 от  

Наредба за реда и условията за безвъзмездно и възмездно ползване на 
спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Варна, 



предоставени за управление на ОП „Спорт – Варна“ и във връзка с 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16015492ВН/04.07.2016 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
сключване на договор за възмездно ползване с Хандбален клуб 
„Спартак“  на част от имот, общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Подвис“ № 29, представляващ Многофункционална спортна 
сграда с топла връзка към училищната сграда на второ ниво“ с 
идентификатор 10135.2553.247.8, със застроена площ 1 379 кв. м. и имот 
идентификатор 10135.2553.247.9, с площ 31 кв.м., при цени определени по 
чл. 13.9 от НОАМЦУТОВ за срок до 2 /две/ години по 7 /седем/ часа 
седмично през учебната година от 01.09. до 30.06.   

За имота има съставен акт за публична общинска собственост № 
7082/29.08.2012 г.  

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат извършени 
инвестиции от ползвателя, съгласно предварително одобрена 
количествено-стойностна сметка по видове работи, материали  и стойност, 
която след одобрението на Община Варна, ще послужи за основа за 
прихващане на направените инвестиции за сметка на дължимата цена за 
почасово ползване на имота със спортно предназначение.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на горното решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 38, против – 0, въздържали се – 2, 

отсъстват – 11, предложението се приема. 
 
447-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и по 
предложение от кмета на община Варна с рег. № 
РД16016098ВН/12.07.2016 г., Общински съвет – Варна приема следното 
изменение в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2016 г.“: Допълва т. 3 „Имоти-общинска 
собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещни права” с 
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 
жк „Възраждане“ I-ви м.р., кв. 16, представляващ ПИ 10135.3511.1391 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.хиляда триста деветдесет и едно), идентичен с УПИ III-621 „за 

озеленяване и атракции“,  с площ 5 004 (пет хиляди и четири) кв.м., предмет на 
АОС № 6556/18.07.2011 г. вписан в Службата по вписванията – град Варна 
с вх. рег. 15952/19.07.2011 г., том XLV, Акт № 189. 

447-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост, във връзка чл. 15, ал. 2 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 



по предложение от кмета на община Варна с рег. № 
РД16016098ВН/12.07.2016 г., Общински съвет – Варна предоставя на 
Общинско предприятие „Спорт - Варна”, създадено с Решение № 1396-
3(29)/12.03.2014 г. на Общински съвет – Варна, представлявано от Ваня 
Вълчева – Директор, безвъзмездно право на управление, върху имот-
частна общинска собственост, находящ се в град Варна жк „Възраждане“, 
представляващ ПИ 10135.3511.1391 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и единадесет.хиляда триста деветдесет и едно), 
идентичен с УПИ III-621 „за озеленяване и атракции“,  с площ 5 004 (пет хиляди и 
четири) кв.м, върху строеж „Парк Възраждане, изграждане на спортни 
съоръжения – многофункционални игрища и алея от о.т. 355 до о.т. 360, 
находящ се в УПИ III-621 „за озеленяване и атракции“, идентичен с ПИ 
10135.3511.1391, кв. 16 по плана на жк „Възраждане“ I-ви м.р.“, предмет на 
АОС № 6556/18.07.2011 г., вписан в Службата по вписванията – град 
Варна с вх. рег.15952/19.07.2011 г., том XLV, Акт № 189. 

Безвъзмездното право на управление се учредява на Общинско 
предприятие „Спорт – Варна“ за срок от 5 (пет) години. 

Възлага на кмета на Община Варна  осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 39, против – 0, въздържали се – 0, 
отсъстват – 12, предложението се приема. 

 
Юлияна БОЕВА 
 
448-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по 
предложение от кмета на община Варна с рег. № АУ 112906ВН-
013ВН/12.07.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, 
изготвена от независим  оценител, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
97 (деветдесет и седем) кв.м идеални части от ПИ 10135.3513.283 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.двеста 
осемдесет и три) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени 
със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на изпълнителния директор на 
Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ 373 (триста 
седемдесет и три) кв. м., съгласно АОС № 9008/20.05.2016 г., вписан в 
Служба по вписванията – град Варна с вх. рег. 11547/26.05.2016 г., Акт № 
100, том XXX, дело 6357, с административен адрес: град Варна, ул. 



„Чинар“ № 5 (пет), в размер на 17 030 (седемнадесет хиляди и тридесет) 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2, възлизаща на 175,57 
(сто седемдесет и пет лева и петдесет и седем стотинки) лева. 

448-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от Закона за общинската собственост, чл. 27, т. 2 и по реда на чл. 28 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна 
с рег. № АУ 112906ВН-013ВН/12.07.2016 г., Общински съвет – Варна 
решава да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, 
и от друга страна Валентина Минчева Иванова, Петранка Иванова 
Маринова и Петранка Дойчева Владимирова, чрез продажба  на имот - 
частна общинска собственост, с административен адрес: град Варна, ул. 
„Чинар“ № 5 (пет), представляваща 97 (деветдесет и седем) кв. м. идеални 
части от ПИ 10135.3513.283 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и тринадесет.двеста осемдесет и три) по кадастрална карта и 
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на 
изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, 
с площ 373 (триста седемдесет и три) кв. м., при граници: ПИ 
10135.3513.1924 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.хиляда деветстотин двадесет и четири), ПИ 10135.3513.1925 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.хиляда деветстотин двадесет и пет), ПИ 10135.3513.333 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.триста 
тридесет и три), ПИ 10135.3513.285 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и тринадесет.двеста осемдесет и пет), ПИ 10135.3513.284 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.двеста 
осемдесет и четири), ПИ 10135.3513.282 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и тринадесет.двеста осемдесет и две), ПИ 
10135.3513.280 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.двеста и осемдесет), на съсобствениците Валентина Минчева 
Иванова, Петранка Иванова Маринова и Петранка Дойчева Владимирова, 
при следните квоти: 

- Петранка Дойчева Владимирова – 48,50 (четиридесет и осем цяло 
и петдесет стотни) кв. м. идеални части от 97 (деветдесет и седем) кв.м. 
идеални части от ПИ 10135.3513.283 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и тринадесет.двеста осемдесет и три), с площ 373 (триста 
седемдесет и три) кв. м., на стойност 8 515 (осем хиляди петстотин и 
петнадесет) лева, без включен ДДС; 

- Петранка Иванова Маринова – 36,37 (тридесет и шест цяло и 
тридесет и седем стотни) кв. м. идеални части от 97 (деветдесет и седем) 
кв. м. идеални части от ПИ 10135.3513.283 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и тринадесет.двеста осемдесет и три), с площ 373 



(триста седемдесет и три) кв. м., на стойност 6 385,37 (шест хиляди триста 
осемдесет и пет лева и тридесет и седем стотинки) лева, без включен ДДС; 

- Валентина Минчева Иванова – 12,13 (дванадесет цяло и 
тринадесет стотни) кв. м. идеални части от 97 (деветдесет и седем) кв.м 
идеални части от ПИ 10135.3513.283 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и тринадесет.двеста осемдесет и три), с площ 373 (триста 
седемдесет и три) кв.м., на стойност 2 129,63 (две хиляди сто двадесет и 
девет лева и шестдесет и три стотинки) лева, без включен ДДС; 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9008/20.05.2016 г., вписан в Служба по вписванията – град 
Варна с вх. рег. 11547/26.05.2016 г., Акт № 100, том XXX, дело 6357. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 17 030 (седемнадесет хиляди и тридесет) лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 37, против – 0, въздържали се – 0, 
отсъстват – 14, предложението се приема. 

 
За протокола: Бонка Банкова – „за“, Надя Георгиева – „за“, Борислав 

Нанков – „за“. 
 
Юлияна БОЕВА 
 
449-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 4 

от Закона за общинската собственост и по предложение от кмета на 
община Варна с рег. № РД16016701ВН/21.07.2016 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска  собственост за 2016 г.”, като в раздел 
ІІІ, т. „Придобиване в собственост“, се допълва както следва: 

- ПИ 10135.5506.518, с площ 3 432 кв. м. и двуетажна сграда с 
идентификатор 10135.5506.518.1, със застроена площ 735 кв. м. – публична 
държавна собственост. 

449-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
разпоредбите на чл. 15 и чл. 54 от Закона за държавната собственост и в 
изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти - общинска собственост 2016 г.“ и по предложение от кмета на 
община Варна с рег. № РД16016701ВН/21.07.2016 г., Общински съвет – 
Варна взема решение за безвъзмездно придобиване в собственост на 



Община Варна на недвижим имот - публична държавна собственост, 
предмет на АДС № 8800/23.12.2014 г., с административен адрес: град 
Варна, ул. „Вилите“ № 1-А, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.5506.518, по кадастрална карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на изпълнителния 
Директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, целият с площ 
3 432 (три хиляди четиристотин тридесет и два) кв. м., начин на трайно 
ползване: за друг обществен обект, комплекс, при граници на имота: ПИ  
10135.5506.519, ПИ 10135.5506.5201, ПИ 10135.5506.419 и сграда с 
идентификатор 10135.5506.518.1, със застроена площ 735 (седемстотин 
тридесет и пет) кв.м. – училищна сграда на два етажа, година на строеж – 
1972 г., с предназначение: сграда за образование. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на придобиването в собственост на 
гореописания имот от Община Варна, съгласно действащото 
законодателство. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, мнения и съображения? Режим на гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 40, против – 0, въздържали се – 0, 
отсъстват – 11, предложението се приема. 

 
За протокола: Бонка Банкова – „за“, Надя Георгиева – „за“. 
 

 Юлияна БОЕВА 
Следваща  т. 6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и по 
предложение от кмета на община Варна с рег. № РД14007033ВН-
064ВН/28.07.2016 г., Общински съвет – Варна приема следното изменение 
в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2016 г.“ Допълва т. 3 „Имоти-общинска собственост, 
предвидени за учредяване на ограничени вещни права” с недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в град Варна, ул. „Околчица“ № 
15, представляващ 1/5 (една пета) идеални части от ПИ 10135.1506.230 
(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и шест.двеста и 
тридесет) целия с площ 398 (триста деветдесет и осем) кв. м. и сгради с 
идентификатори 10135.1506.230.4 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда 
петстотин и шест.двеста и тридесет.четири), със ЗП=77 (седемдесет и 
седем) кв.м., предназначение: Жилищна сграда, брои етажи: 1 (един) и 
10135.1506.230.3 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и 
шест.двеста и тридесет.три), със ЗП=29 (двадесет и девет) кв.м., 



предназначение: Селскостопанска сграда, брой етажи: 1 (един), предмет на 
АОС № 2019/27.04.2001 г. 

6.1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД 
14007033ВН-064ВН/28.07.2016 г., Общински съвет – Варна, учредява 
безвъзмездно право на ползване в полза на Народно читалище „Ясна 
Поляна – 2014“, ЕИК 176657875, представлявано от Йордан Демиров 
Йорданов - Председател върху недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, ул. „Околчица“ № 15, 
представляващ 1/5 (една пета) идеални части от ПИ 10135.1506.230 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и шест.двеста и тридесет), 
целия с площ 398 (триста деветдесет и осем) кв.м. и сгради с 
идентификатори 10135.1506.230.4 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда 
петстотин и шест.двеста и тридесет.четири), със ЗП=77 (седемдесет и 
седем) кв.м., предназначение: Жилищна сграда, брои етажи: 1 (един) и 
10135.1506.230.3 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и 
шест.двеста и тридесет.три), със ЗП=29 (двадесет и девет) кв.м., 
предназначение: Селскостопанска сграда, брой етажи:1 (един), предмет на 
АОС № 2019/27.04.2001 г., за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна освобождава/не освобождава Народно 
читалище „Ясна Поляна – 2014“, ЕИК 176657875, от заплащане на 
режийни разноски в полза на община Варна, съгласно чл. 79, ал. 1 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 

Възлага на кмета на Община Варна  осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
 По тази точка е постъпило и становище на Дирекцията „Култура“, 
което сме ви раздали допълнително. Налице е и възражение от единия от 
съсобствениците на имота, както и становище на адвокат-довереника адв. 
Деяна Стефанова, съобразно което по отношение на ОбС – Варна 
обжалването не е приключило.  
 

Лидия МАРИНОВА 
Колеги, мнения и съображения?  
 
Юлияна БОЕВА 
Ние внасяме за разглеждане, общинските съветници с вота си ще 

преценят дали да … Кметът е задължен да внесе за разглеждане тази точка 
по силата на съдебното решение. Предното решение на Общинския съвет е 



било мълчалив отказ. Всичко беше предоставено на комисия, имате го и 
пред вас, би трябвало всеки да се запознае. Сега, то е дълго становището. 
Желаете ли, да го прочета цялото? 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли мнения и съображения, колеги? Нека да обясня, за да стане 

по-ясно. Има две обжалвания на мълчалив отказ - един път на Кмета, един 
път на Председателя на ОбС да входират предложение в Съвета да се 
отдаде безвъзмездно  определен имот. По единият от мълчаливите откази 
на Кмета е постановено решение, което Кметът е задължен да вкара 
предложение, което да подлежи на разглеждане. Не на приемане. Второто 
дело все още тече, но какъв ще бъде изхода е все едно, тъй като вече 
кметът е….. Така че ние сме длъжни да го разгледаме в момента. Така че 
колеги, предлагам … да заповядайте само на микрофона. 
 

Йордан ЙОРДАНОВ 
Искам да обясня в какво се състои въпросът. Както казахте, кметът е 

задължен, благодаря, че внесе предложението и то положително за 
„Околчица“ 15, а между другото тази сграда ни беше предложена от зам.-
кмета г-н Пейчев. Сградата е от 1929 г., подлежи почти вече на 
разрушаване, така че ако гласувате да я дадете, ние за наша сметка ще 
направим възстановителния ремонт и тя ще влезе да се ползва от 
обществото, в частност от едно българско читалище. 
 По втория въпрос по обжалването за общинския съвет, смятам, след 
консултация с адвокат, че обжалването на касационната жалба на ОбС не 
спира изпълнението на решението. Това е становището на нашия адвокат. 
Но това няма значение, както казахте, предложението е направено, ако 
имате някакви въпроси към нашата дейност…. Който се е запознал със 
становището на Дирекция „Култура и духовно развитие“, смятам че малко 
тенденциозно и субективна тази оценка на Дирекцията, тъй като само ще 
отбележа, че до скоро водихме съдебно дело с представител на тази 
дирекция, всъщност с фонд Култура, но както казах и на самото заседание 
на ПК „Собственост и стопанство“, ние оттеглихме нашата жалба срещу 
Фонд Култура и смятам, че може да работим. Ще стигна и до дейността, 
обяснявам, защо е субективна оценката на Дирекцията, поне аз така 
смятам. За нашата дейност, за която се говори в тази оценка, също е 
субективна, тъй като освен творчеството и моралната философия на 
големия руски писател Лев Толстой, ние се занимаваме и с нашите 
български проблеми, занимаваме се за г-н Григоров с македонския въпрос, 
направихме изложба за Велико-Преображенското въстание, занимаваме се 
така, нищо че сме любители, поканихме лектори от София, от Пловдив за 
съвременната икономика, направихме един голям форум, на който 
присъства и председателят на Съюза на икономистите в България проф. 



Кръстю Петков. Нашата дейност не се ограничава само с творчеството и 
моралната философия на Лев Толстой и смятам, че в бъдеще ако ни се 
предостави тази сграда, ние ще дадем всичко което можем за обществото.  
Всъщност, нашата насоченост е повече, как да кажа, към моралното 
осъзнаване на отделния човек, защото общество без единици е проблемно, 
както виждате в момента. А точно с това се занимава и Лев Толстой – със 
съзнанието на човека, който е запознат с неговото творчество, а моралната 
му философия – още повече. Ако имате някакви въпроси, ще отговоря. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Байчев, заповядайте. 

 
Мартин БАЙЧЕВ 
Въпрос имам към Вас. Понеже имаме горчивия опит във времето, да 

получаваме обещанието, че като се получи нещо безвъзмездно, то ще бъде 
приведено във вид, казахте полусрутена сграда, вие представили ли сте 
предложение, в което така като познавате сградата, сте предвидили 
някакви КСС-та или СМР-та, които ще извършите, или ние трябва да се 
доверим на думите, които казвате сега и след като разпишем, нямаме 
обратен ход. Има ли някакъв ангажимент, поет от Ваша страна е въпроса? 
 

Йордан ЙОРДАНОВ 
Всъщност нашата молба завършва точно с ангажимента ни, че ние 

ще направим този ремонт. Не сме предоставили подробен работен 
строителен план, тъй като не знаем дали ще се даде сградата. Но този план 
ще бъде представен. Никакъв проблем няма за това. Освен това, ние имаме 
желание да работим. Не вземаме сградата просто така, да я притежаваме. 
Имаме желание да работим. И ще направим този ремонт. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря Ви. Колеги има ли други мнения и съображения? Режим 
на гласуване. 
 

 ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
451-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и по 
предложение от кмета на община Варна с рег. № РД14007033ВН-
064ВН/28.07.2016 г., Общински съвет – Варна приема следното изменение 
в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2016 г.“ Допълва т. 3 „Имоти-общинска собственост, 
предвидени за учредяване на ограничени вещни права” с недвижим имот – 



частна общинска собственост, находящ се в град Варна, ул. „Околчица“ № 
15, представляващ 1/5 (една пета) идеални части от ПИ 10135.1506.230 
(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и шест.двеста и 
тридесет) целия с площ 398 (триста деветдесет и осем) кв. м. и сгради с 
идентификатори 10135.1506.230.4 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда 
петстотин и шест.двеста и тридесет.четири), със ЗП=77 (седемдесет и 
седем) кв.м., предназначение: Жилищна сграда, брои етажи: 1 (един) и 
10135.1506.230.3 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и 
шест.двеста и тридесет.три), със ЗП=29 (двадесет и девет) кв.м., 
предназначение: Селскостопанска сграда, брой етажи: 1 (един), предмет на 
АОС № 2019/27.04.2001 г. 

451-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД 
14007033ВН-064ВН/28.07.2016 г., Общински съвет – Варна, учредява 
безвъзмездно право на ползване в полза на Народно читалище „Ясна 
Поляна – 2014“, ЕИК 176657875, представлявано от Йордан Демиров 
Йорданов - Председател върху недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, ул. „Околчица“ № 15, 
представляващ 1/5 (една пета) идеални части от ПИ 10135.1506.230 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и шест.двеста и тридесет), 
целия с площ 398 (триста деветдесет и осем) кв.м. и сгради с 
идентификатори 10135.1506.230.4 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда 
петстотин и шест.двеста и тридесет.четири), със ЗП=77 (седемдесет и 
седем) кв.м., предназначение: Жилищна сграда, брои етажи: 1 (един) и 
10135.1506.230.3 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и 
шест.двеста и тридесет.три), със ЗП=29 (двадесет и девет) кв.м., 
предназначение: Селскостопанска сграда, брой етажи:1 (един), предмет на 
АОС № 2019/27.04.2001 г., за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна освобождава/не освобождава Народно 
читалище „Ясна Поляна – 2014“, ЕИК 176657875, от заплащане на 
режийни разноски в полза на община Варна, съгласно чл. 79, ал. 1 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 

Възлага на Кмета на Община Варна  осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 
 

Резултати от гласуването: за – 8, против – 3, въздържали се – 28, 
отсъстват – 12, предложението не се приема. 

 
За протокола: Григор Григоров – „въздържал се“. 



Юлияна БОЕВА 
 
450-4. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 270, ал. 2 и чл. 

273 от Търговски закон, чл. 5 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, във връзка със свое решение № 577-9/10/26, 
27.07.2012  г. за прекратяване чрез ликвидация на „Стопанска и 
спомагателна дейност“ ЕАД, ЕИК 103564060 и доклад с рег. № 
ОС16000612ВН/18.07.2016 г. от Марин Михайлов Михайлов – ликвидатор 
на дружеството, Общински съвет – Варна приема окончателен 
ликвидационен баланс на „Стопанска и спомагателна дейност“ ЕАД /в 
ликвидация/  към датата на приключване на ликвидацията – 18.07.2016 г., 
пояснителен доклад към баланса и отчет на ликвидатора. 

Възлага на ликвидатора Марин Михайлов Михайлов да заяви за 
вписване в Агенция по вписванията, Търговски регистър заличаването на 
дружеството. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 38, против – 0, въздържали се – 1, 
отсъстват – 12, предложението се приема. 

 
 За протокола: Христо Атанасов – „за“, Мартин Байчев – „за“, доц. 
Цветкова – „за“, Григоров – „за“. 
 

Юлияна БОЕВА 
Точка 8, това е във връзка с предложението на г-жа Марица Гърдева 

за прецизиране на текста по отношение на собственици засегнати от 
бедствието в „Аспарухово“. А то е следното: 

 
452-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна отменя свое решение № 371-2(9)/28.06.2016 г. 
452-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде извършена продажба на 
недвижими имоти – частна общинска собственост, на собственици 
притежаващи легитимни документи за собственост на сгради, засегнати от 
бедствието от 19.06.2014 г., ако същите попадат извън обхвата на ПУП-ПР 
– план-извадки одобрени с решение № 239-8(7)/20.04.2016 г. и решение № 
237-8(7)/20.04.2016 г. на Общински съвет – Варна, както и на други 
инфраструктурни мероприятия с публичен характер, при цена формирана 
от данъчната оценка на поземления имот. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 38, против – 0, въздържали се – 0, 
отсъстват – 13, предложението се приема. 
 

Юлияна БОЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 185, ал. 2 от 

Търговския закон и чл. 9 от Устава на „Международен панаир Пловдив“ 
АД, ЕИК 825278766, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16017362ВН/02.08.2016 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
безвъзмездно придобиване от Община Варна на 16 314 400 броя акции, 
представляващи 29 на сто от капитала на „Международен панаир 
Пловдив“ АД. 

2. Упълномощава и възлага на кмета на Община Варна да сключи 
договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху акциите по т. 
1 с министъра на икономиката, както и да извърши всички правни и 
фактически действия за регистрацията на новопридобитите акции в 
Централния депозитар.  

Гласуване в комисията: за – 15; против – 1; въздържали се – 1. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, господин Златев или д-р Митковски първо? 

Процедура. Добре, заповядайте. 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Тъй като сме във фаза процедура и Наредбата не ми позволява да 

нито да импровизирам, нито да говоря по същество, само ще цитирам 
някои текстове от Наредбата, а именно. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Правилника или Наредбата? Кое по-точно? 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Правилника за организация дейността на ОбС, за това става въпрос. 

Да. Именно: чл. 53, ал. 2, предл. 2, т. 5 – това е предложение за отлагане на 
това гласуване, тъй като го позволява Правилника. Мотивите, тъй като 
нямам правата да говоря по същество, ще цитирам чл. 23, ал. 5: „Когато 
представените проекти и материали за разглеждане не са напълно 
комплектовани с необходимите документи или е необходимо да се внесат 
допълнителни становища по даден въпрос от вносителя или други 
компетентни органи, то може да се вземе решение /това е по аналогия/, 



чрез Председателя на ОбС да се върне преписката на вносителя за 
докомплектуване, съответно могат да се поискат и становища по нея.“ 
 Това е моето предложение - отлагане на гласуването и връщане на 
преписката на вносителя. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, въпреки че не знам до колко е допустимо да 

прилагаме по аналогия тази разпоредба. Това е мое правомощие когато … 
Подлагам на гласуване, колеги процедурното предложение за 

оттегляне на точката, тъй като другото аз самият не съм убеден доколко е 
законосъобразно. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 7, против – 21, въздържали се – 

13, отсъстват – 10, предложението не се приема. 
 

За протокола: Мартин Байчев – „въздържал се“. 
 
 Ивайло МИТКОВСКИ 
 Уважаеми г-н председател, колеги, поставения пред нас предложение 
за решение повдига няколко въпроса, на които предполагам преди да 
гласуваме, трябва някой да ни отговори. Първият ми въпрос е, има ли 
някой от администрацията на Община Варна – кмет, заместник-кмет, 
изключвам Общинския съвет, защото ние такова решение не сме вземали, 
да е предложил на Министерския съвет вземане на такова решение? Т.е. 
излиза ли от Община Варна предложение за вземане на такова решение 
или това е по предложение на хора извън общинската администрация, 
Общинския съвет и т.н.? Защото, ако си спомняте, само преди няколко 
месеца, когато отново искахме от Министерски съвет да ни отпусне 
безвъзмездно една площ от едно държавно дружество за инфраструктура в 
„Аспарухово“ ни беше отговорено, че не може да бъде отпуснато 
безвъзмездно, защото същото това дружество било в някакви задължения, 
като ставаше дума за много, много по-малка сума. Второ: въпреки краткия 
срок, доколкото си спомням четвъртък или петък миналата седмица, 
когато беше решението на Министерски съвет, някой в Община Варна 
направи ли финансов и правен анализ на  дружеството, на което ни се 
предлага да придобием 29 %? Защото в предоставените ни – забележете – 
вчера на обяд материали се оказва, че същото това дружество е с доста 
тежки задължения към финансови институции, кредитни и други 
задължения. Да не излезе така, че ние придобивайки тези 29 %, 
придобиваме и едни тежки задължения в едно дружество в тежко 
финансово състояние. По-нататък: кметът на Община Варна г-н Портних 
заяви, поне така е по медиите и по сайтовете излязло, че придобиването на 
тези 29 % от Пловдивския панаир, няма нищо общо със собствеността 



върху „Търговски дом“ АД – Варна. Т.е. теза акции няма да бъдат 
използвани за размяна и т.н. В тази връзка следващият въпрос е: А за какво 
ще бъдат използвани тези акции, които ние ще придобием? Някой има ли 
представа? Както виждате, досега не съм назовал името г-н Гергов. Сега 
искам да поставя и един въпрос, който може би във връзка с предното 
което казах няма нищо общо, но вярно ли е, че г-н Гергов, като собственик 
на „Търговски дом“ АД – Варна, дължи на Община Варна близо половин 
млн. лв. от невнесени местни данъци и такси за последните години? 
Благодаря ви. Само извинявайте, в тази връзка, към този момент, аз ще 
гласувам „против“ това предложение. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. На единия от въпросите, мога да Ви отговоря аз 

директно, по отношение на това дали Община Варна се задължава, 
придобивайки едни акции от капитала на едно търговско дружество, 
категорично Община Варна, като акционер не би отговаряла за каквито и 
да било задължения на Дружеството. Това е законовото положение. По 
този въпрос бих могъл да ви отговоря надлежно. Така че по никакъв начин 
няма да натовари нито бюджета, нито варненци финансово. Д-р Ангелов, 
след това г-н Григоров и г-жа Гърдева, след г-н Григоров. 

 
Д-р Веселин АНГЕЛОВ 
Уважаеми дами и господа, както винаги, ще направя една малка 

оценка, не по силата на политически пристрастия, а по съвест. Аз 
прегледах счетоводния баланс, който е към 31.12.2015 г. и съгласно този 
баланс активите на Дружеството възлизат на 122 194 хиляди, нетните и 
текущите пасиви са в размер на 49 190 х.лв. Разликата между активите и 
общите задължения е 72 904 хиляди или тази разлика е в по-голям размер 
от всички задължения, което е един показател за финансова стабилност, 
съгласно тази информация, която е публикувана, към моментна снимка на 
финансовото състояние. Има една формула, че когато общите активи 
минус общите задължения са повече от общите задължения, т.е. разликата 
е по-голяма от общите задължения, това е един позитивен показател. Така 
че по отношение на финансовата стабилност, не би трябвало да има 
съмнения, доколкото не съществуват други някакви данни към по-късен 
момент, да кажем към 01.07., шест месеца по-късно и от тази гледна точка 
аз не виждам някакви рискове. Могат да се градят някакви хипотези, но те 
нямат основание, каква политика по-нататък би водила общината, ако 
евентуално поема някакви задължения, дава някакви обезпечения, това 
вече би било според мен смущаващо. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Григоров, след това г-жа Гърдева. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Уважаеми колеги, ще започна с това, че ако Министерски съвет ми 

предложи да придобия безвъзмездно акциите на Пловдивския панаир, 
лично като физическо лице, ще откажа. От предложението на кмета става 
ясно, че придобиването на тези акции, са с цел инвестиция, т.е. развиване 
на дейности на Пловдивския панаир на територията на Община Варна, 
както и участие в дейността и т.н. и т.н. Т.е. няма нищо общо с битуващото 
в града мнение, че тези дялове се получават, за да бъдат разменени след 
това срещу „дупката“ т.нар. „Търговски дом“-АД – Варна, или както 
искате, така го наречете. 

От отчета за финансовото състояние на Дружеството към 31.12., 
което според мен би трябвало да бъде ангажимент на администрацията да 
ни бъдат представени тези неща и анализ върху състоянието, става ясно 
следното: акционерният капитал на Дружеството е 56 млн.лв. – ще говоря 
в груби цифри. Кредитите за 2015 г. са 45 млн.лв., като за 2014 г. те са 
били 37 млн.лв., през миналата година са се увеличили с още 8 млн.лв. 
Приходите от продажби са намалели с 40 % от 17 млн.лв. на 11 млн.лв., но 
това може би не е точно коректно сравнение, защото през 2014 г. са 
продадени за около 6 млн.лв. ДМА, т.е. реалният спад в приходите от 
продажби е с около половин млн.лв. Задължения, казахме – банките 45 
млн.лв., намалени нетни приходи, загубата за 2015 г. – милион и половина, 
други задължения от порядъка на 4 млн.лв., от които в това число данъци – 
милион и половина, задължения към персонала – 300 х.лв., задължения за 
осигуровки, т.е. общо-взето един човек, който се занимава с бизнес и 
погледне това Дружество не само че не би представлявало интерес за него, 
ами напротив – бих казал, че това е едно дружество с много съмнителна 
репутация и в крехко финансово състояние. Но в разбивката за вземанията 
прави впечатление прехвърляне на едно вземане в размер на 15,5 млн.лв., 
което вземане е т.нар. авансово плащане към свързани лица на г-н Гергов. 
Дружеството се нарича „Пълдингтур Инвест“, в което г-н Гергов заедно с 
Община Пловдив /община Пловдив е мажоритарен собственик там/, г-н 
Гергов чрез „Слънчев ден“-АД, чрез Пловдивски панаир, чрез х-л 
„Ленинград“ и т.н. различни свързани лица с него, притежава около 80 % 
от „Пълдингтур инвест“. Т.е. Пловдивският панаир се използва като едно 
дружество, което финансира  чрез авансови плащания другите дейности на 
г-н Гергов и аз чисто бакалската ще ви задам един въпрос. Когато едно 
дружество има 45 млн.лв. кредити, има още 5 млн.лв. задължения към 
други, в т.ч. доставчици, данъчни, социални осигуровки и т.н. и когато то 
всяка година инкасира загуба през 2014 г. 700 хлв., 2015 г. – 1,5 х.лв. как 
ще си погасява лихвите, как ще си връща кредитите, как ще се разплаща с 



лицата, към които то има задължения? Никак. И просто, колеги, много ви 
моля, съвсем отговорно в момента никой не казва, че придобиването на 
дяловете автоматично значи, че ние придобиваме и част от тези 
задължения – няма такава релация, но де факто, ставайки ние собственици 
в това Дружество, ще дойде денят „Х“, в който ако продължава 
дружеството да се развива по този начин, ние може би ще трябва да 
гласуваме увеличение на капитала с парични вноски, за да можем да 
покрием част от задълженията. Имаме хипотези и с Тубдиспансера, имаме 
подобни случаи и т.н. Моля ви, наистина на харизан кон зъбите не се 
гледат, обаче това не е харизан кон и не знам с кого от администрацията е 
координирано от Община Варна при вземането на решението от 
Министерски съвет, това да бъде предоставено безвъзмездно на Община 
Варна? Още веднъж ви моля – или гласувайте против това, или да 
отложим, да направим един спокоен анализ и общината да си каже своето 
мнение, и хората които се занимават с финанси, и чисто юридическата 
страна на въпроса и така да вземем малко по-мъдро и спокойно решение. 
Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, мисля, че доста сериозен анализ направихте току-що, 

подробен. 
 
Д-р Веселин АНГЕЛОВ  
По професия съм лекар, не съм финансист, но съм се занимавал с 

такава проблематика и умишлено не ви затрупах с някакви числа, формули 
и показатели, които отразяват финансовото състояние. Казах три числа. 
Колко са активите на фирмата? 122 милиона. Кредитите са в пасивите. 
Колко са общите пасиви? 49 милиона. Тази разлика дава собственият 
капитал. Колко е собственият капитал? Е как ще е 56 млн.лв.? Това е 
номиналната стойност на капитала. В собствения капитал влизат и други 
суми. Някъде 72 милиона е. Така че не виждам някакъв пробив в тези 
данни. Ако градим някакви други хипотези, съмнения, това е друг въпрос. 
По-нататъшни решения, по-нататъшни комбинации… Аз нямам нищо 
против широко и задълбочено да се обсъди този въпрос, но не мога да 
приема такива натрупани аргументи, като количество със сравнително 
малка тежест. 49 милиона са задълженията. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Пределно ясен бяхте, благодаря Ви. Марица Гърдева, след което г-н 

Гуцанов. 
 
 
 



Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, мисля, че напоследък започна да върлува тук едно 

заболяване, което се нарича „избирателна кратка политическа памет“. 
Както каза колегата Митковски, само преди две сесии, тук се разискваше 
въпроса защо държавата не вземе да ни подари парцелите в „Аспарухово“. 
Е, сега държавата ни подарява акции, ама ние не ги щем, нали? Тогава 
искаме парцели, сега не искаме акции. При това започнаха някои колеги да 
се заразяват и от още един вирус „четене на записките като Дяволът 
Евангелието“. Така че, да вземем да прекратим с подобен род манипулации 
на общественото мнение и да си кажем в прав текст, че след като ни ги 
подаряват тези акции, Община Варна като акционер няма да има никакви 
задължения. Дори, не дай си Боже някога да се случи, Дружеството да 
фалира. Така че аз ви призовавам, като имаме предоставено от 
Правителството, да си получим подаръка. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Господин Гуцанов. След това господин Георгиев. 

Моля колеги. Моля за тишина. Нека да се изслушваме. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, уважаеми 

колеги, уважаеми господин заместник-кмет. Аз не мога да разбера защо 
винаги подхождаме негативно и сме готови да обругаем и да оплюем всеки 
един човек или всяко едно предложение. Преди малко, когато имахме 
гласуване за почетни граждани на Варна го казах същото. Не е ли време, 
най-накрая да има диалог и да има нормални взаимоотношения, а не 
винаги да има отрицание на отрицанието. Аз мисля, че е пределно ясно, че 
няма финансови ангажименти на Община Варна. Каквото и да се случи. 
Един път. Втори път има решение на Министерски съвет, което ни дава 
възможност да придобием дялове. Трети път аз защитавах тезата, че 
Министерски съвет, трябваше да ни даде безвъзмездно територията в 
„Аспарухово“. Да, и сега съм съгласен да защитим тази теза. Ето в момента 
ни се предоставя друго нещо. И мисля, че е съвсем разумно и нормално 
общинския съвет да тръгнем един път с нещо позитивно. Дали дружбата е 
вечна или не е вечна… има вечни интереси в политиката. Дали те са 
интереси на политическа партия, дали те са интереси на града или на 
държавата е един отделен въпрос. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да не влизате в диалог режим. 
 
 
 



Борислав ГУЦАНОВ 
Аз мисля, че в момента интересите на града диктуват, че това трябва 

да бъде решението. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви господин Гуцанов. Господин Георгиев, заповядайте.  
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Колеги, предлагам процедурно прекратяване на дебатите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Процедура. Прекратяване на дебатите. Процедура на 

гласуване. Ще ви дам възможност след това да си изразите… Прекратяване 
на дебатите. С вотът си по същество по отношение на предложението за 
решение ще изразим воля и по отношение на Вашето предложение. Няма 
да влизате в диалогов режим нито с мен, нито с колегите. Аз не Ви 
квалифицирам какъв сте. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 2; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
В режим на гласуване по предложението по същество, което изчете 

Юлияна Боева. 
 
453-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 185, ал. 2 от 

Търговския закон и чл. 9 от Устава на „Международен панаир Пловдив“ 
АД, ЕИК 825278766, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16017362ВН/02.08.2016 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
безвъзмездно придобиване от Община Варна на 16 314 400 броя акции, 
представляващи 29 на сто от капитала на „Международен панаир 
Пловдив“ АД. 

1.Упълномощава и възлага на кмета на Община Варна да сключи 
договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху 
гореописаните акции с министъра на икономиката, както и да извърши 
всички правни и фактически действия за регистрацията на 
новопридобитите акции в Централния депозитар.  

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 5; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Благодаря госпожо Боева. 
 
 



Юлияна БОЕВА 
Има още една точка…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…а има ли още една? Извинявам се. 
 
Юлияна БОЕВА 
454-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5 

и чл. 11, т. 4 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества, във 
връзка с писмо от доц. д-р Христо Ганчев – управител на  
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД с рег. № 
РД1601757534ВН/03.08.2016, Общински съвет – Варна дава съгласие за 
учредяване на Многопрофилна болница за активно лечение „Света 
Марина“ЕАД – Варна, ЕИК 103562052, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, област Варна, Община Варна, район „Приморски“, 
ул. „Христо Смирненски“ № 1, представлявано от проф. д-р Валентин 
Игнатов, д.м. – Изпълнителен директор на безвъзмездно право на ползване 
върху част от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Мануш 
войвода“ № 11 А, представляващ сграда с идентификатор 10135.71.132, а 
именно: кабинети с № № 105, 106, 107, 109 и сервизни помещения 
разположени на първия етаж от сградата с обособен самостоятелен вход за 
осъществяване на Програма за лечение с опиевиагонисти и агонисти-
антагонисти за лица зависими  към опиоиди по чл. 87, ал. 1 от Закона за 
контрол по наркотичните вещества и прекурсори за срок до вписване на 
намаляването на капитала на търговското дружество в Търговски регистър. 

1. Режийните разноски, такса битови отпадъци, данък сгради и 
застраховката на частта от предоставения недвижим имот да бъдат за 
сметка на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД. 

2. Разходите извършени от МБАЛ „Света Марина“ЕАД за сигнално 
охранителната дейност по обезпечаване на техническото оборудване за 
предоставените кабинети възлизат на 731,25 лева от обща сума 911,25 лв. 
по представени фактури с № 0000218544/19.04.2016 г., № 
0000219762/04.05.2016 г., № 0000222158/02.06.2016 г., № 
0000224492/04.07.2016 г. и следва да бъдат заплатени от „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна“ ЕООД. 

3. Задължава кмета на Община Варна да предприеме необходимите 
законосъобразни действия по изпълнение на решението. 

 
 



Лидия МАРИНОВА 
Мнения и предложения, съображения? Няма. В режим на гласуване. 
  
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Благодаря на госпожа Боева. Преминаваме към следваща точка от 

дневния ред.  



V. 
 

По точка пета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: 
(1) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по 

молби на граждани за лечение. 
(2) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция. 
 

Докл.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „Здравеопазване“ 
          
 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

455-5. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 
52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет 
на община Варна с рег. № ЗК16001537ВН/21.07.2016 г., Решение на  
Общински съвет – Варна  № 106-3(5)/27.01.2016 г., и на база здравен 
статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение 
на лицата, посочени в приложение към настоящото решение.  

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за –  41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 

456-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, 
във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на община Варна с 
рег. № ЗК16001537ВН/21.07.2016 г. и  на база здравен статус, Общински 
съвет – Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, 
посочени в приложение  към настоящото решение. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 



457-5. 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 във връзка с решение на Общински съвет – 
Варна № 106-3(5)/27.01.2016 г. и на база здравен статус, Общински съвет – 
Варна отпуска финансови средства за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Благодаря на доц. Цветкова. Колеги, преминаваме към точка шест от 

дневния ред. 
 

 
 



VI. 
 

По точка шеста от дневния ред: 
ОТНОСНО: Възлагане на „Градски транспорт“ ЕАД  включване 

на допълнителен курс на автобусна линия № 60, до края на летния сезон. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател ОбС 
          
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

458-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка 
с докладна записка от общински съветници с рег. №  
ОС16000664ВН/29.07.2016 г., Общински съвет – Варна възлага на 
„Градски транспорт“ ЕАД  да включи в разписанието на автобусна линия 
№ 60 по установения маршрут, допълнителен курс с начална спирка „ЖП 
Гара“ от 22:00 часа, до края на летния сезон – 01.10.2016 г. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, мнения и съображения. Ако няма, режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Продължаваме по-нататък. Ще разглеждаме следваща точка седма от 

дневния ред. 
  



VII. 
 

По точка седма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт” относно: 
(1) – вземане на решение във връзка с реализиране на програма 

„Младежки дейности и спорт“ 2016 г. 
     

Докл.: Мартин Байчев – Председател на ПК „МДС“ 
 

Лидия МАРИНОВА 
Да заповяда г-н Байчев.  
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Уважаема г-жо председателстващ, уважаеми дами и господа. Три 

решения, касаещи младежки дейности. И трите са приети от комисията с 
пълно мнозинство. Зачитам първото. 
     

Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

459-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, и т. 23, чл. 59 и чл. 61 от 
Закона за местно самоуправление и местна администрация и по 
предложение от Мартин Байчев – общински съветник с рег. № 
ОС16000678ВН/02.08.2016г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Одобрява текста на договор за финансиране между Община 
Варна и Сдружение „Варна – Европейска младежка столица”, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 2. Възлага на кмета на Община Варна да подпише договор със 
Сдружение „Варна – Европейска младежка столица”, за финансиране и 
администриране дейностите по Програмата, в размер до 100 000 (сто 
хиляди) лева от бюджета на Община Варна за 2016 г., дейност 369 „Други 
дейности за младежта“, § 45, функция „Образование“. 

3. Възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна 
допуска предварително изпълнение на решението, тъй като от 
закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 
поправима вреда.   

 
 



Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 

Мартин БАЙЧЕВ 
Второто предложение. 
 
460-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, и т. 23 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация и по предложение от Мартин 
Байчев – общински съветник с рег. № ОС16000678ВН/02.08.2016г., 
Общински съвет – Варна реши: 

1. Общински съвет – Варна пренасочва сумата от 100 000 (сто 
хиляди) лева по т. 11 от Програма „Младежки дейности“ – 2016 г., § 45 - 00 
за организиране на младежки фестивал „Фън сити +“ от Сдружение 
„Варненски младежки фестивал“ на Сдружение „Варна – Европейска 
младежка столица”.  

2. Възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна 
допуска предварително изпълнение на решението, тъй като от 
закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 
поправима вреда.   

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Третото предложение. 
 
461-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Мартин 
Байчев – общински съветник с рег. № ОС16000678ВН/02.08.2016г., 
Общински съвет – Варна реши: 

1. Отменя текста на точка 2.9 „Младежки инициативи на НПО, 
членове на Младежки форум за партньорство с местната власт“ от 
програма „Младежки дейности“ – 2016 г. – Община Варна, приета с 
решение 106-3(5)/27.01.2016 г. на Общински съвет – Варна. 



2. Приема нов текст на точка 2.9 „Младежки инициативи на НПО“ от 
програма „Младежки дейности“ - 2016 г. – Община Варна, приета с 
решение 106-3(5)/27.01.2016 г. на Общински съвет – Варна. 

Промените се извършват в рамките на одобрения бюджет  за 2016 г. 
на дейност 369 „Други дейности за младежта“. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, коментари, мнения и съображения. Не виждам. Режим на 

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

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Колеги, благодаря. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Преминаваме към следваща точка осма от дневния ред. 
 
  

  



VIII. 
 

По точка осма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 
(1) – вземане на решение във връзка с реализиране на проект 

„Възможности за равен шанс“. 
(2) – вземане на решение във връзка с реализиране на проект 

„Училищен мултикалейдоскоп“. 
(3) – вземане на решение във връзка с реализиране на проект 

„Въвеждане на инструменти за образователната интеграция и 
реинтеграция в Община Варна“. 

 
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“ 

 
Лидия МАРИНОВА 
Заповядайте, г-н Георгиев. 

 
 Николай ГЕОРГИЕВ 
 Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги, имайки предвид, че 
проектите за решения на така предложените проектни решения са 
еднотипни, предлагам да ги гласуваме анблок. 
 
 Лидия МАРИНОВА  
 Някакви други предложения? Режим на гласуване да вземем 
решенията анблок.     

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

отсъстващи – 12, предложението за анблок се приема. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

462-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 59, чл. 60 и чл. 61 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение с рег. № ОС16000665ВН/29.07.2016 г. от общински 
съветници, Общински съвет – Варна реши: 

1. Общински съвет – Варна одобрява текста на проекта за 
Споразумение за партньорство по проектно предложение 
„Възможности за равен шанс“ по процедура за подбор на проекти по 



схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20Р001-
3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства 
и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. 

2. В изпълнение на т. 1 от Решението, Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 
партньорство между Кандидата на настоящата процедура Фондация 
„Владиславово“ и партньорите Район „Аспарухово“, Община Варна и СОУ 
„Любен Каравелов“, във връзка с реализацията на проект „Възможности за 
равен шанс“ по процедура за подбор на проекти по схема за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20Р001-3.002 „Образователна 
интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или 
получили международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, в рамките на окончателно 
одобрения от Управляващия орган бюджет на проектното предложение и 
разпределението му между водещата и партньорските организации. 

3. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение 
„Възможности за равен шанс“ по процедура за подбор на проекти по 
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20Р001-
3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства 
и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и 
подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, Община 
Варна да осигури средства за мостово финансиране от Общинския 
бюджет за съответната година в съответствие с графика за изпълнение на 
дейностите, преди възстановяване на средствата от Управляващия орган на 
програмата. 

 
 
 
463-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 59, чл. 60 и чл. 61 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение с рег. № ОС16000680ВН/02.08.2016 г. от общински 
съветници, Общински съвет – Варна реши: 

1. Общински съвет – Варна одобрява текста на проекта за 
Споразумение за партньорство по проектно предложение 
„Възможности за равен шанс“ по процедура за подбор на проекти по 
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20Р001-
3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства 
и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. 

2. В изпълнение на т. 1 от Решението, Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 



партньорство между Кандидата на настоящата процедура Сдружение 
център за обучение просвета и партньорите Район „Владиславово“, 
Община Варна, СОУ „Пейо Яворов“, ОУ „Стоян Михайловски“ , ОУ 
„Свети Патриарх Евтимий“, във връзка с реализацията на проект 
„Възможности за равен шанс“ по процедура за подбор на проекти по схема 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20Р001-3.002 
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или 
търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 г. – 2020 г., в рамките 
на окончателно одобрения от Управляващия орган бюджет на проектното 
предложение и разпределението му между водещата и партньорските 
организации. 

3. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение 
„Училищен мултикалейдоскоп“ по процедура за подбор на проекти по 
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20Р001-
3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства 
и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 г. – 2020 г. и 
подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, Община 
Варна да осигури средства за мостово финансиране от общинския 
бюджет за съответната година в съответствие с графика за изпълнение на 
дейностите, преди възстановяване на средствата от Управляващия орган на 
програмата. 

 
 
 
464-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 59, чл. 60 и чл. 61 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16017258ВН/01.08.2016 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Одобрява текста на проекта за Споразумение за партньорство 
по проектно предложение „Въвеждане на инструменти за 
образователната интеграция и реинтеграция в Община Варна“ по 
процедура за подбор на проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на 
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 
международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014 г. – 2020 г. 

2. В изпълнение на т. 1 от решението, Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 
партньорство между Община Варна, Сдружение „Форум гражданско 
общество“ във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на 



инструменти за образователната интеграция и реинтеграция в 
Община Варна“ по процедура за подбор на проекти по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-3.002 
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или 
търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 г. – 2020 г., в рамките 
на окончателно одобрения от Управляващия орган бюджет на проектното 
предложение и разпределението му между водещата и партньорските 
организации. 

3. Общински съвет – Варна дава съгласие след одобрение на 
проектно предложение „Въвеждане на инструменти за 
образователната интеграция и реинтеграция в Община Варна“ по 
процедура за подбор на проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на 
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 
международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014 г. – 2020 г. и подписване на договор за 
безвъзмездна финансова помощ, Община Варна да осигури средства за 
мостово финансиране от Общински бюджет за съответната година в 
съответствие с графика за изпълнение на дейностите, преди 
възстановяване на средствата от Управляващия орган на програмата. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
За протокола: Стен Лазаров – „за“, Григор Григоров за протокола – 

„въздържал се“. 
Колеги, преминаваме към точка девета от дневния ред. 
 

  



IX. 
 

По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор и упълномощаване на представителя на Община 

Варна в Общото събрание на „Общинска банка” АД. 
 

Докл.: Тодор Балабанов  – Председател на ОбС 
     

Тодор БАЛАБАНОВ 
По първата част от решението относно избор и упълномощаване на 

представител на Община Варна в Общото събрание на „Общинска банка“ 
АД, имате думата за предложения. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
В предния мандат на Общински съвет мисля, че там беше 

представител на Община Варна г-н Станислав Иванов, той е запознат със 
състоянието и предлагам да продължи, а и като шеф на финансовата 
комисия, най-добре да е там той.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря. Други предложения, колеги. Не виждам. Режим на 

гласуване. Ще изчета проекта за решение все пак. 
Колко процента, г-н Иванов? 0,18 %.   
 
  
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

465-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 7 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет 
– Варна определя за мандат 2015 – 2019 г., общинския съветник 
Станислав Георгиев Иванов за свой представител в Общото събрание на 
акционерите на „Общинска банка”АД, ЕИК 121086224, със седалище гр. 
София и адрес на управление: гр. София, ул. “Врабча” № 6. 

 
Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 
Мартин Марков и г-н Сали Исеин също за протокола – „за“. Г-н  

Григор Григоров за протокола – „въздържал се“. Благодаря ви. 



Колеги, предлагам по следващата точка от това решение - 
упълномощаване конкретно по дневния ред да гласуваме да не го изчитам 
целия текст, тъй като е от порядъка на 10 страници. Всички имате поканата 
за свикване на Общото събрание с проектите за решения и всички 
материали относно събранието, което ще се проведе на 09.09.2106 г. 

 
466-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
Покана рег. № РД16015593_004ВН/29.07.2016 г. от Управителния съвет на 
„Общинска банка“ АД, Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на акционера Община Варна – общинският съветник 
Станислав Георгиев Иванов, да участва в редовното годишно Общо 
събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, което ще се проведе 
на 09.09.2016 г. от 14:00 часа, а при липса на кворум – на 30.09.2016 г. от 
14:00 часа, в гр. София, ул. “Врабча” № 6, и да гласува по посочените в 
предварително обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско 
предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен индивидуален финансов 
отчет на „Общинска банка“ АД за 2015 г.“ Проект за решение: „Общото 
събрание одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско 
предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен индивидуален финансов 
отчет на „Общинска банка“ АД за 2015 г.“ – Да участва в разискванията 
по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
Община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Одобряване на годишния 
индивидуален доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2015 г.“ 
Проект за решение: „Общото събрание одобрява годишния индивидуален 
доклад за дейността на „Общинска банка” АД за 2015 г.“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
одобряване доклада на независимия одитор за дейността на „Общинска 
банка” АД за 2015 г.“ Проект за решение: „Общото събрание одобрява 
доклада на независимия одитор за  дейността на „Общинска банка” АД за 
2015 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
одобряване на заверения от назначеното специализирано одиторско 
предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов 
отчет на „Общинска банка” АД за 2015 г.“ Проект за решение:  „Общото 
събрание одобрява заверения от назначеното специализирано одиторско 



предприятие „Ърнст и Янг одит“ ООД годишен консолидиран финансов 
отчет на „Общинска банка” АД за 2015 г.“ – Да участва в разискванията 
по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
Община Варна. 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
одобряване на годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска 
банка” АД за 2015 г.“ Проект за решение: „Общото събрание одобрява 
годишния консолидиран доклад за дейността на „Общинска банка“ АД за 
2015 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
одобряване на консолидирания доклад на независимия одитор за дейността 
на „Общинска банка“ АД за 2015 г.“ Проект за решение: „Общото 
събрание одобрява консолидирания доклад на независимия одитор за 
дейността на „Общинска банка“ АД за 2015 г.“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
разпределение на печалбата на „Общинска банка” АД, реализирана през 
2015 г., и неразпределената печалба от минали години и за разпределяне на 
дивиденти.“ Проект за решение „Сумата на реализираната през 2015 г. 
печалба на „Общинска банка” АД след данъчно облагане за финансовата 
2015 г., в размер на 5 767 829.47 лева и неразпределената печалба от 
минали години в размер на 254.67 лв., или печалба в общ размер 5 768 
084.14 лв., се разпределя, както следва: 

(а) сума в общ размер на 5 767 840.00 лева да бъде използвана за 
увеличаване на капитала на „Общинска банка“ АД със собствени средства 
по реда на чл. 197, ал. 1 от Търговския закон; 

(б) остатъкът от неразпределената печалба от минали години в 
размер на 244.14 лева да бъде заделен за фонд “Резервен”.  

(в) няма да се изплащат дивиденти на акционерите“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
увеличаване на капитала на „Общинска банка” АД  от 49 195 610 лева на 
54 963 450 лева със собствени средства на Банката по реда на чл.197, ал. 1 
от Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата за финансовата 
2015 г. и за минали години в капитал.“ Проект за решение: „Общото 
събрание на акционерите, при наличие на приети от настоящото редовно 
годишно общо събрание на акционерите одитирани годишен индивидуален 
финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г. с 
мнозинство ¾ от гласовете на представените на събранието акции,  взема 
решение за увеличаване на капитала на „Общинска банка” АД  от 49 



195 610 лева на 54 963 450 лева, чрез издаване на нови 576 784 броя 
обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 
10 лева, равни на 5 767 840 лева, като увеличението на капитала се 
извършва със собствени средства на Банката по реда на чл.197, ал. 1 от 
Търговския закон чрез превръщане на част от печалбата, реализирана през 
2015 г. и минали години, в капитал. В съответствие с чл.197, ал. 3 от 
Търговския закон новите акции, с които се увеличава капиталът по реда на 
чл.197, ал. 1 от Търговския закон, да се разпределят между акционерите, 
съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му. 
Управителният съвет на „Общинска банка” АД, в рамките на решението на 
Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимото 
действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия  и 
реда за извършване на увеличението на капитала, като подготви 
необходимите документи във връзка с решението за увеличение на 
капитала и  извърши всички други необходими правни и фактически 
действия във връзка с изпълнението на решението за увеличаване на 
капитала“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от 
отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на 
„Общинска банка” АД за дейността им през 2015 г.“ Проект за решение: 
„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете 
на Надзорния съвет  Стефан Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и 
Здравко Борисов Гъргаров и членовете на Управителния съвет: Сашо 
Петров Чакалски, Иванка Тотева Попова, Николай Михайлов Колев, Лидия 
Спасова Коцева-Станкова, Людмила Стоянова Василева, за 
осъществяваната от тях дейност в това им качество за календарната 2015 
г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед 
най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Преизбиране на членовете на 
Надзорния съвет на „Общинска банка” А.“ Проект за решение:  „Общото 
събрание на акционерите преизбира членовете на Надзорния съвет: Стефан 
Лазаров Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров за 
нов мандат от 3 (три) години и упълномощава председателя на Общото 
събрание на акционерите да подпише договори за управление и контрол с 
членовете на Надзорния съвет.“ – Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна. 

ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
създаване на Одитен комитет, определяне на броя на членовете и мандата 
му и избор на членове на одитния комитет.“ Проект за решение: „Общото 
събрание на акционерите създава Одитен комитет на „Общинска банка“ 
АД, определя състава му на 3 (трима) души, които избира за срок от 3 (три) 



години, считано от датата на провеждане на Общото събрание. В 
съответствие с изискванията на чл. 40е, ал. 3 и ал. 4 от Закона за 
независимия финансов одит, избира за членове на одитния комитет Стефан 
Лазаров Ненов, Симеон Михалев Симеонов и Ботьо Генчев Ботев. Възлага 
на Управителния съвет, с одобрение на Надзорния съвет, да определи 
параметрите на договорите с членовете на одитния комитет, както и да 
възложи на изпълнителните директори сключването на тези договори.“ – 
Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
освобождаване на директора на Специализираната служба за вътрешен 
одит (дирекция „Вътрешнобанков одит“).“ Проект за решение: „Общото 
събрание на акционерите освобождава Атанас Иванов Русенов, като 
директор на дирекция „Вътрешнобанков одит“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за избор 
на директор на Специализираната служба за вътрешен одит (дирекция 
„Вътрешнобанков одит“).“ Проект за решение: „Общото събрание на 
акционерите избира Владимир Кирилов Джаркълов за директор на 
дирекция „Вътрешнобанков одит“ – Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна. 

ПО ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на специализирано 
одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален 
финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Общинска 
банка” АД за 2016 г., както и надзорните отчети, определени от БНБ.“ 
Проект за решение:  „Избира специализираното одиторско предприятие 
„Ърнст и Янг одит“ ООД за проверка и заверка на Годишния 
индивидуален финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет 
на „Общинска банка” АД за 2016 г., както и надзорните отчети, 
определени от БНБ, като се сключи договор за извършване на независим 
финансов одит“ – Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на изменения и 
допълнения в предмета на дейност и в Устава на „Общинска банка“ АД.“ 
Проект за решение: „Общото събрание взема решение да измени предмета 
на дейност и Устава на „Общинска банка“ АД, както следва: 

15.1. В предмета на дейност се правят следните изменения и 
допълнения: 

- текстът: „извършване на услуги по парични преводи, а след 1 
ноември 2009 г. - извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за 
платежните услуги и платежните системи“ се заменя с текста „извършване 
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на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и 
платежните системи“; 

- текстът: „издаване и администриране на други средства за плащане 
/платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма/, доколкото тази 
дейност не е обхваната от т. 3“ се заменя с текста: „издаване и 
администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и 
кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 3“; 

- след текста: „парично брокерство“ се добавя нов текст със следното 
съдържание: „издаване на електронни пари“; 

- текстът: „придобиване на вземания, произтичащи от доставка на 
стоки или предоставяне на услуги /факторинг/“ се заменя с текста: 
„придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране 
(факторинг, форфетинг и други);“  

15.2. В чл. 3, ал. 1 от Устава се правят следните изменения и 
допълнения: 

- текстът на т. 3 се изменя по следния начин и придобива следната 
редакция:  

„3. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за 
платежните услуги и платежните системи;“ 

 
- текстът на т. 4 се изменя по следния начин и придобива следната 

редакция: 
„4. издаване и администриране на други средства за плащане 

(пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е 
обхваната от т. 3;“ 

 
- създава се нова точка 13, със следното съдържание: 
„13. издаване на електронни пари“ 
 
- текстът на т. 14 се изменя по следния начин и придобива следната 

редакция: 
„14. придобиване на вземания по кредити и друга форма на 

финансиране (факторинг, форфетинг и други);“ 
 
15.3. Чл. 4, ал. 1, първи абзац от Устава се изменя и придобива 

следната редакция:  
„Капиталът на банката е 54 963 450 /петдесет и четири милиона 

деветстотин шестдесет и три хиляди четиристотин и петдесет/ лева, 
разпределен на 5 496 345 /пет милиона четиристотин деветдесет и шест 
хиляди триста четиридесет и пет/ безналични акции с право на глас, по 10 
/десет/ лева всяка една, както следва: 46 982 704 /четиридесет и шест 
милиона деветстотин осемдесет и две хиляди седемстотин и четири/ лева в 
пари и 7 980 746 /седем милиона деветстотин и осемдесет хиляди 
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седемстотин четиридесет и шест/ лева апортни вноски на недвижими 
имоти, както следва:“ 

15.4. В § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава след 
текста „изменен и допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 
10.07.2015 г.,  в сила от датата на вписване на измененията в Търговския 
регистър“ се добавя нов текст със следното съдържане: „изменен и 
допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 09.09.2016 г.,  в 
сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър.“ – Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна. 

466-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
акционерите на „Общинска банка“ АД, представителят на акционера 
Община Варна общинският съветник Станислав Георгиев Иванов, на 
следващото заседание на Общински съвет – Варна да  внесе писмен доклад 
за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

 
Имате думата за мнения и съображения. Не виждам мнения. Режим 

на гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 12, предложението се приема. 

 
За протокола г-н Григор Григоров –„за‘. 
Преминаваме към точка десета от дневния ред. 
 
 

  



X. 
 

По точка десета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински 

съвет – Варна. 
 

Докл.: Тодор Балабанов  – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има постъпили писмени заявления. Първото което е от Надя 

Георгиева, с което тя желае да бъде включена в състава на Наблюдателна 
комисия.  
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

467-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 170, 
ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, 
във връзка със свое решение № 325-17/8/11.05.2016 г., Общински съвет – 
Варна решава общинския съветник Надя Иванова Георгиева да бъде член 
в състава на Наблюдателната комисия. 

 
Мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
Следващото писмено предложение, което е постъпило е от 

общинския съветник Антоан Влаев, с което желае да бъде освободен от 
състава на комисия „Наука и образование“ и да бъде включен в състава на 
ПК „Собственост и стопанство”. 
 

468-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК „Наука и 
образование”, общинският съветник Антоан Николаев Влаев. 

 
Мнения и съображения, колеги. Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 



Григор Григоров – „за“. За протокола. 
 
469-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 

„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник  Антоан Николаев 
Влаев да бъде член на ПК „Собственост и стопанство”. 

 
Режим на гласуване за включване в ПК „Собственост и стопанство” 

на колегата Антоан Влаев. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Колеги, има ли други желаещи да освободят някоя комисия и да 

заемат място в друга? Не виждам. Преминавам към точка единадесета от 
дневния ред.  
  



XI. 
 

По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 

Докл.: Тодор Балабанов  – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли желаещи да направят изказвания или за дискусия? Не 

виждам. 
Поради изчерпване на дневния ред обявявам  Десетото заседание за 

закрито. 
 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                ВАРНА 

 
 
 
 
 

                    _____________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 
 
 
 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  
 

   
 
________________/Ю. ПЕТКОВА/    

             
 
 
 
 

                                   СЪГЛАСУВАЛ 
 
 

                           __________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 
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