
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 2 
 
Второто заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството 

на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, се 
проведе на 02.12.2015 г. (сряда) от 09:00 ч. до 13:05 ч. 

 
Присъстват 50 общински съветника, отсъстват: 
 
Антраник ШАКАРИЯН 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми колеги, давам думата на г-н Костадин Костадинов да 

отправи един призив към вас, в рамките на две – три минути, след което ще 
пристъпим към откриване на сесията. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми колеги, позволете ми да ви обърна внимание върху един 

проблем, който няма нищо общо нито с нашата сесия, нито с дневния ни 
ред днес. Следващата година се навършват 100 год. от освобождението на 
Северна Добруджа по време на Първата световна война – това, което 
виждате на екрана зад мен е единствения оцелял български военен 
паметник в Северна Добруджа. Намира се близо до устието на Дунав, 
близо до гр. Тулча, край село Аджигьол. Паметникът е бил в българското 
военно гробище на селото, в което са погребани последните загинали във 
войната там български войници – 78 на брой. Днес всички тези гробове са 
унищожени, но по някакво чудо паметникът е оцелял, ние го намерихме 
миналата година и както виждате, въпреки че е оцелял той е в много лошо 
състояние и не знаем дали ще изкара още една година, просто защото той 
се подронва. Всички паметници български военни от Първата световна 
война са правени по един и същи начин – от гранитни блокчета и върху тях 
са изписвани имената на загиналите. Към настоящия момент, това което 
сме направили е да организираме съответно една среща с областния 
управител на Тулча и с кмета на съответната община Аджигьол, от които 
получихме разрешение, както от Министерството на отбраната на 
Република Румъния да възстановим този паметник. За възстановяването на 
паметника ще са нужни 15 хил. лв., намерили сме и фирма в Румъния, 
която ще свърши това. Обръщам се към вас със следната молба – 15 хил. 
лв. не са много, не са и малко. При всички положение ние ще намери 
парите и ще го реставрираме в рамките на следващата година, може би 
януари – февруари, защото се притеснявам, че ако зимата продължи малко 



по-дълго време и е по-студена, като нищо той може да падне. Виждате, че 
основата му е подронена. Молбата ми към вас е следната – всеки един от 
вас ще си реши, но ние сме 51 общински съветника, ако всеки един от нас 
дари по 300 лв. от заплата, която получаваме като общински съветници, 
сумата ще бъде събрана. С колегата Григор Григоров, с който сме и 
приятели освен всичко друго, и друг път сме правили подобни акции и се 
обръщаме към вас заедно в този момент. Ще направим една набирателна 
сметка, която ще бъде предоставена утре в секретариата на общинския 
съвет и съответно ще ви бъде изпратена по мейлите. Който от вас иска и 
който има желание може да дари такава сума, който иска може да дари по-
малко, който иска може да дари повече. Всеки един от вас сам ще си 
прецени. Няма да обявяваме кой е дарявал и кой не е дарявал – това е 
личен акт, няма да обявяваме и кой колко е дарявал, освен ако по изрично 
желание на дарителя това не бъде упоменато. Това, което обаче се надявам 
да направим е в рамките на следващите два месеца, най-късно до края на 
януари месец, паметника да е възстановен и съответно да можем да го 
открием официално. В съседното село, което се казва Михаил 
Когълничану има и паметник на Левски, който сложихме преди четири 
години и се надяваме по този начин да превърнем това място в един така 
малък ансамбъл с български културни паметници. И за последно на вашето 
внимание само искам да спомена, че цялата инициатива я правим 
съвместно с Дружеството на българите в Констанца – единство, и 
съответно благодарение на тях получаваме всички контакти, които са ни 
необходими. От тук насетне вие си решавате дали и как, и по какъв начин 
бихте могли да се включите в тази инициатива. Надявам се на вашата 
подкрепа. Благодаря на всички, които биха се включили. Благодаря и на 
тези, които няма да се включат, ако пък евентуално решат може да намерят 
някой друг, който да помогне. … Да, да, разбира се. Но аз се обръщам 
конкретно към колегите съветници, особено в началото на сесията, преди 
още да са се разгоряли политически страсти и сезона, и мандата, и т.н. 
Това е нещо, което не е политически обагрено и което всъщност е за 
българската национална памет, и което ще го направим по случай 100 год. 
от освобождението на Северна Добруджа и от Включване на България в 
Първата световна война. Това е. Благодаря на г-н Балабанов, че ми даде 
думата по един повод, който пак казвам няма нищо общо със сесията. 
Пожелавам на всички успешна работа. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Костадинов. 
Уважаеми колеги, откривам Второто заседание на Общински съвет – 

Варна. 



Преди да пристъпим към разглеждане на дневния ред, следва да 
обява кои групи са регистрирани към настоящия момент преди откриване 
на сесията. 

На първо място група съветници от „БСП“ в Общински съвет – 
Варна в състав: 

1. Борислав Гуцанов  
2. Антраник Шакариян 
3. Милена Георгиева 
4. Христо Боев  
5. Януарий Вичев 
         
Следващата регистрирана група е „Граждани и експерти, и СДС“ в 

състав: 
1. Божидар Костадинов Чапаров 
2. Добромир Йорданов Джиков 
3. Валентин Петров Станев 
4. Янко Петров Станев 
Като председател на групата е Божидар Чапаров. 
 
Следващата група е „Реформаторски блок и народен съюз“ в състав: 
1. Антоан Николаев Влаев 
2. Кирил Георгиев Георгиев 
3. Светлан Костов Златев 
4. Григор Асенов Григоров 
5. Ивайло Христов Митковски 
Председател на групата е Григор Асенов Григоров, заместник – 

председател на групата е Кирил Георгиев Георгиев. 
 
Пропуснах председател на групата на „БСП“, извинявам се – 

Борислав Гуцанов. 
 
И последната регистрирана група е на политическа партия „ГЕРБ“ с 

председател Марица Гърдева, членове: 
1. Тодор Иванов Балабанов 
2. Иво Славеев Иванов 
3. Даниела Димова 
4. Юлияна Боева 
5. Мартин Байчев 
6. Лидия Маринова 
7. Борислав Нанков 
8. Славчо Славов     
9. Бонка Банкова              



10. Надя Георгиева              
11. Станислав Иванов  
12. Милена Димова    
13. Николай Малев   
14. Калин Калевски      
15. Николай Георгиев    
16. Веселин Ангелов   
17. Марица Гърдева     
18. Калина Пеева    
19. Людмила Колева 
20. Димитър Колев         
21. Антоанета Цветкова         
22.  Пейчо Бюлбюлев 
Това са уважаеми колеги регистрираните към настоящия момент 

групи. 
 
Преминаваме към проекта за дневен ред, който е изпратен на всички 

на имейлите. Като допълнително ви бяха изпратени две допълнения, които 
ще направя сега – предложения за допълнения разбира се. Както и едно 
предложение още към т. 11 – точката за освобождаване на контрольори на 
„Обреди“ и онкодиспансера, ви предлагам да допълним освобождаване на 
контрольора на „ДКЦ 1 – „Св. Клементина“ – Варна“ ЕООД и 
освобождаване на контрольора на „Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина 1 – Варна“ ЕООД. Става въпрос за колеги, които също 
са избрани за общински съветници и следва да бъдат освободени от 
длъжност. 

Като т. 12, чийто материали са изпратени на имейлите е даване на 
съгласие за издаване на запис на заповед с нов срок по Проект 
„Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за 
обществен отдих на град Варна” на ОП „Регионално развитие 2007 - 2013 
г.“. 

 И като т. 13 ви предлагам да бъде включен подписване на Анекс, по-
скоро даване на съгласие извинявам се, за подписване на Анекс по проект 
„Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за 
обществен отдих на град Варна“ финансиран по схема „Зелена и достъпна 
градска среда“. Това е свързано с предложението по т. 12. 

Имате думата колеги за мнения и съображения, и други предложения 
за включване на точки в дневния ред. 

Не виждам. Г-н Росен Марков, заповядайте. 
 
Росен МАРКОВ 
Росен Марков … 



Тодор БАЛАБАНОВ 
По дневния ред, нали? 
 
Росен МАРКОВ 
Да, към дневния ред, като точка за гласуване. Идва Коледа, дайте да 

направим едно Богоугодно дело. След 9 год. битки през 2009 г. върнах 
църквата на централни гробища, сега тъй като вие ми отстъпихте право на 
строеж, строя църква в гробищата на с. Тополи, където вече съм на 
завършващ етап, но църквата в централни гробища, която 2009 г. се върна 
и се извършват стотици църковни погребения, който е вярващ естествено, 
е в състояние, в което само да се прибират пари, една стаичка значи в 
която като влязат 20 човека всички други са навънка, които много хора са 
го виждали това. И жалкото, ужасното, което е и за какво се борим тогава, 
че половината църква се отдава под наем на „Обреди“ за 500 лв. Имам 
само един въпрос – къде в България и по света църква се отдава под наем? 
И предложението ми за точка в дневния ред, вие решете къде, може и в 11-
та точка, където има нещо за „Обреди“, точката е – общинска фирма 
„Обреди“ ЕООД да освободи частта (магазин под наем) от църквата в 
централни гробища в гр. Варна, като по този начин ще се постигнат две 
неща: първо, всички християни, включително нали и аз, ще имаме една 
църква, а не някакво параклисче измислено и всички пък варненци ще 
имаме един съвременен траурен магазин, в който не се съмнявам, че 
„Обреди“ ще го направят много хубав. Това е. Още един път питам – къде 
в България и в света църква се отдава под наем? Дайте наистина да 
направим, като едно от първите заседания на общинския съвет – да има 
църква, да има и хубав траурен магазин, и който вярва – вярва, който не 
вярва да отиде към „Обреди“ и т.н. Смятам, че винаги, когато съм искал 
нещо това е било за града, за кауза и никога нищо за мене. Това е точката. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз благодаря, г-н Марков. Други предложения за включване на 

точки в дневния ред и възражения съответно по направените предложения? 
Не виждам, колеги. Ще пристъпим към гласуване на предложенията по 
реда на тяхното постъпване. 

Режим на гласуване за предложението за допълнение на т. 11 по 
отношение на освобождаване на контрольорите от търговски дружества. 

 
Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 1, предложението се приема. 
    



В режим на гласуване по отношение на предложението за включване 
на т. 12 от дневния ред. 

 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Някой колега има ли, който има проблем с таблета и да не е могъл да 

гласува? … Кажете само за протокола колега, имената и как гласувате. …. 
Имената Ви. … Сали – „за“. Друг колега има ли проблем с таблета, защото 
виждам още един, който отсъства. …. Не виждам, колеги. Предложението 
се приема. 

И предложението на г-н Марков, което направи. В режим на 
гласуване. Заповядайте, г-н Атанасов. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, приемам това предложение, само 

че не можах да разбера как ще бъде формулирано и какво общо в момента, 
ставаше въпрос за наем. Какъв е наема, между кого – Община Варна има 
ли отношение в случая? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това по същество следва да го обсъдим. В момента гласуваме 

включване на точката в дневния ред, дали да се включи. По същество няма 
проблем това да се обсъди и да се приеме каквото и да било решение. …. 
/н.р./ 

 
Росен МАРКОВ 
… казват „вън търговците от храма“ – те взимат 500 лв. наем. За това 

става дума. Църквата казва „вън търговците от храма“. Аз съм търговец и 
давам за храмове, а те взимат 500 лв. … 

 
Христо АТАНАСОВ 
Не оспорвам това, което казвате. Просто … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Марков …. 
 
Христо АТАНАСОВ 
… начина, по който е вкарано, както какво – какво решение ще 

вземем? Какво предложение? 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Атанасов, това пак казвам е въпрос по същество. Няма никаква 

пречка …  
 
Росен МАРКОВ 
Да бе, ще обясня. Няма проблем. Който иска … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Всеки има право да изрази вота си, колеги. Който е съгласен с 

предложението на г-н Марков, режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 1, предложението се приема. 
 
И остана последното предложение, което пропуснах да кажа по 

отношение на даване на съгласие за анекса по „Естетизация и 
модернизация на главни и пешеходни зони“, като т. 13 в дневния ред. 
Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 50; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 1, предложението се приема. 
 
Остава да гласуваме дневния ред в цялост. Колеги, режим на 

гласуване по отношение на дневния ред в неговата цялост. 
 

Общински съвет – Варна прие следния 
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
1. Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Варна. 
 
2. Избор на членове и председатели на постоянни, временни и 

специализирани комисии към Общински съвет – Варна.  
 
3. Присъждане на Годишни поименни награди на Община Варна 

за студенти от Варненските висши учебни заведения за постигнати високи 
резултати. 

 
4.  Отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция. 
 



5. Даване на съгласие за издаване на запис на заповед с нов срок по 
проект „В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 г.“ по 
Оперативна програма  „Регионално развитие“ 2007-2013 г. 

 
6.  Даване на съгласие за издаване на запис на заповед с нов срок по 

проект „Модернизиране на отделението по лъчелечение на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания Д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД. 

 
7. Увеличаване на капитала на „Специализирана болница за активно 

лечение на онкологични заболявания Д-р Марко А. Марков – Варна” 
ЕООД и промяна на Устава на дружеството. 

 
8. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 

проектно предложение по Оперативна програма „Добро управление“, 
Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управление на ЕСИФ“ (ПО4), 
по процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа 
от 27 областни информационни центрове“. 

 
9. Вземане на решение за телевизионно излъчване на заседанията 

на Общински съвет – Варна. 
 
10.  Избор и упълномощаване на представител на Община Варна да 

участва в Общо събрание на „Асоциация по В и К”, в област с 
административен център Варна, насрочено на 18.12.2015 г. 

 
11. Освобождаване на контрольори на „Обреди” ЕООД, 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания Д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД, „Диагностично 
консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД и 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – 
Варна” ЕООД. 

 
12. Даване на съгласие за издаване на запис на заповед  с нов срок по 

Проект “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и 
зони за обществен отдих на град Варна” на ОП “Регионално развитие” 
2007-2013 г. 

 
13. Даване на съгласие за подписване на Анекс към договор за 

безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Естетизация и 
модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на 
град Варна“. 



14. Възлагане на ПК „Собственост и стопанство“ да разгледа въпроса 
за отдаването под наем на част от магазин в Централни гробища, находящ 
се в гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 1. 

 
15. Дискусия с гражданите. 
 
Резултати от гласуването: за – 50; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 1, предложението се приема. 
 
Преминаваме към точка първа от дневния ред. 

  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – 

Варна. 
   Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Към настоящия момент има постъпило писмено едно – единствено 

предложение, а именно от група „Граждани и експерти, и СДС“, съгласно 
чл. 7а за заместник – председател на Общински съвет – Варна, предлагат 
Янко Петров Станев. 

Колеги, имате думата за предложения за заместник - председатели на 
Общински съвет – Варна. Г-жо Гърдева, заповядайте. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
От името на групата на „ГЕРБ“, предлагам д-р Лидия Маринова, тя е 

за втори мандат общински съветник, с голям опит и ще бъде полезна за 
работата на Общински съвет – Варна. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-жо Гърдева. Г-н Григоров. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
От името на групата „Реформаторски блок и народен съюз“ 

предлагаме Светлан Златев за заместник – председател, съгласно наше 
решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, има ли други предложения и номинации за 

заместник – председател на Общински съвет – Варна? Не виждам. Ще ги 
подложим на гласуване по реда на тяхното постъпване, а именно: първо по 
отношение на група „Граждани и експерти, и СДС“, номинация – Янко 
Петров Станев. Режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2-1. На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7А, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 



Общински съвет – Варна избира за заместник – председател на 
общинския съвет д-р Янко Петров Станев. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 6; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 1, предложението се приема. 
 
Честито на г-н Станев. 
Колеги, режим на гласуване по отношение на направеното от 

политическа партия „ГЕРБ“ предложение за заместник – председател, а 
именно д-р Лидия Маринова. 

 
3-1. На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7А, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за заместник – председател на 
общинския съвет д-р Лидия Велик Маринова. 

 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Има ли колеги пак с проблем с таблета, тъй като отново излиза, че 

трима отсъстват, а отсъства един. .. Някой да не е успял да гласува? … Г-н 
Лазаров, само кажете на микрофон … Г-н Стен Лазаров – „за“, за 
протокола. ..и Януарий Вичев за протокола „въздържал се“. 

Честито на д-р Маринова. 
И остана последното предложение от групата „Реформаторски блок“ 

за г-н Светлан Златев. Режим на гласуване, колеги. 
 
4-1. На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7А, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за заместник – председател на 
общинския съвет Светлан Костов Златев. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 2; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Някой колега с проблем в таблета? Един излиза, че не е успял да 

гласува. Някой, който да не си вижда името? Не виждам. 
Честито на колегата Златев. 
 



Веселина САВОВА 
Г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Савова, заповядайте. 
 
Веселина САВОВА 
Благодаря. Тъй като в момента вече е сформиран Председателския 

съвет на Общински съвет – Варна за новия мандат, това което искам да 
пожелая, това е стриктно да спазвате Правилника на общинския съвет, 
надявам се Вие да го правите, като председател. В него е записано, че 
заседанията на Председателския съвет са открити, така както и комисиите. 
Вярвам, че ще го направите. Надявам се да го направите, защото в 
противен случай нещата просто се връщат в стария вариант, който аз не 
пожелавам на новия Общински съвет. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-жо Савова. Ще спазваме правилника. И лично ще 

бъдете поканена на следващото заседание на Председателския съвет. 
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред.    
 
 
 
 
 

  



ІI. 
 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор на членове и председатели на постоянни, 

временни и специализирани комисии към Общински съвет – Варна.  
    

Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предлагам първо да гласуваме състава на комисиите, предвид факта, 

че правилника казва, че за председател на комисия се определя член на 
същата, се избира, извинявам се. Като съставите ги гласуваме анблок, за да 
спестим време, а не за всеки един отделен член поименно. Мнения и 
съображения има ли по този въпрос? Колеги, подлагам на гласуване 
предложението за гласуване анблок. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Колеги, отново някой има проблем с таблета, ще помоля просто 

казвайте ми, когато не сте успели да гласувате, за да можем да ви 
включваме, тъй като няма да излезе така, че сте участвали във всички 
гласувания. 

Г-н Лазаров – моля да видите таблета на г-н Лазаров. За протокола – 
„за“. Г-н Папазов за протокола – „за“. 

 
Ще започнем с постоянна комисия „Финанси и бюджет“. Писмено 

има постъпили 18 заявления за участие в тази комисия. 
1. Антраник Левон Шакариян 
2. Божидар Костадинов Чапаров 
3. Борислав Гуцанов Гуцанов 
4. Валентин Петров Станев 
5. Иван Димов Иванов  
6. Калин Светославов Калевски    
7. Красен Гошев Иванов  
8. Людмила Николаева Колева - Маринова    
9. Марица Димитрова Гърдева        
10. Мартин Йорданов Марков 
11. Милена Славова Димова            
12. Надя Иванова Георгиева              
13. Николай Красимиров Георгиев          
14. Светлан Костов Златев 



15. Станислав Георгиев Иванов 
16. Христо Атанасов Атанасов 
17. Чавдар Веселинов Трифонов 
18. Янко Петров Станев 
Колеги, има ли други предложения и заявки по-скоро за участие в 

тази комисия „Финанси и бюджет“. Не виждам. Режим на гласуване по 
отношение на състава на комисията. Нека да изчета само и проекта за 
решение. 

 
Общински съвет – Варна прие следните  
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия 
„Финанси и бюджет” следните общински съветници:  

 
1. Антраник Левон Шакариян 

2. Божидар Костадинов Чапаров 

3. Борислав Гуцанов Гуцанов 

4. Валентин Петров Станев 

5. Иван Димов Иванов  

6. Калин Светославов Калевски    

7. Красен Гошев Иванов  

8. Людмила Николаева Колева-Маринова    

9. Марица Димитрова Гърдева        

10. Мартин Йорданов Марков 

11. Милена Славова Димова            

12. Надя Иванова Георгиева              

13. Николай Красимиров Георгиев          

14. Светлан Костов Златев 

15. Станислав Георгиев Иванов 



16. Христо Атанасов Атанасов 

17. Чавдар Веселинов Трифонов 

18. Янко Петров Станев 

 
Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Г-н Стен Лазаров – „въздържал се“ за протокола. 
Г-н Костадинов – „за“, за протокола. 
 
Сега следва да бъде избран председател на комисията от състава, 

който вече е приет. Давам думата за номинации за председател на 
комисията по „Финанси и бюджет“. Заповядайте, г-жо Гърдева. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
От името на групата на „ГЕРБ“ предлагам за председател на 

комисията, колегата Станислав Георгиев Иванов – втори мандат общински 
съветник с богат опит, бил е член на тази комисия и вярвам, че ще се 
справи като председател на комисията. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други предложения колеги, за председател на комисия 

„Финанси и бюджет“? Не виждам. Режим на гласуване по отношение на 
председателя. Първо изчитам съответно предложението: 

 
5-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия 
„Финанси и бюджет” – Станислав Георгиев Иванов. 

 
Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 1, предложението се приема. 
 
Честито на г-н Иванов. 
 



Комисия „Архитектура, строителство, устройство, организация и 
развитие на територията на общината и населените места” – има 
постъпили следните писмени заявления за участие в комисията: 

1. Антоан Николаев Влаев 
2. Данаил Стоянов Папазов 
3. Димитър Анастасов Карбов 
4. Ивайло Симеонов Бояджиев  
5. Иво Славеев Иванов     
6. Кирил Георгиев Георгиев 
7. Красен Гошев Иванов  
8. Мартин Петров Андонов 
9. Мартин Светлозаров Байчев    
10. Неджиб Ремзиев Неджибов 
11. Николай Стоянов Малев           
12. Пейчо Иванов Бюлбюлев 
13. Петър Николаев Липчев 
14. Христо Бойчев Боев 
15. Юлияна Атанасова Боева            
Колеги, имали още желания, заявки за включване в състава на 

комисията? Не виждам. Няма да чета отново предложението – праните 
основания са същите, така че в режим на гласуване. 

 
6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия 
„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” следните общински 
съветници:  

 
1. Антоан Николаев Влаев 

2. Данаил Стоянов Папазов 

3. Димитър Анастасов Карбов 

4. Ивайло Симеонов Бояджиев  

5. Иво Славеев Иванов     

6. Кирил Георгиев Георгиев  

7. Красен Гошев Иванов  

8. Мартин Петров Андонов 



9. Мартин Светлозаров Байчев    

10. Неджиб Ремзиев Неджибов 

11. Николай Стоянов Малев           

12. Пейчо Иванов Бюлбюлев 

13. Петър Николаев Липчев 

14. Христо Бойчев Боев 

15. Юлияна Атанасова Боева            
  
Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Красен Иванов за протокола „за“. 
 
Колеги, имате думата за номинации за председател на постоянна 

комисия „Архитектура“. Заповядайте, г-н Ганев. 
 
Ганчо ГАНЕВ 
Предлагам от „Националния фронт за спасение на България“ г-н 

Димитър Анастасов Карбов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Има ли други предложения колеги, за председател на 

комисията по „Архитектура“? Не виждам. Колеги, който е съгласен с така 
направеното предложение за председател на комисията да бъде избран 
Димитър Анастасов Карбов, подлагам на гласуване. 

 
6-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия 
„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” – Димитър Анастасов 
Карбов. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 1; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Честито на г-н Карбов. 
 



Постоянна комисия „Благоустройство и комунални дейности“, 
писмени заявления са постъпили от: 

 
7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия 
„Благоустройство и комунални дейности” следните общински 
съветници:  

 
1. Антраник Левон Шакариян 

2. Божидар Костадинов Чапаров 

3. Валентин Петров Станев 

4. Добромир Йорданов Джиков 

5. Иво Славеев Иванов    

6. Пейчо Иванов Бюлбюлев  

7. Сали Мустафа Исеин  

8. Светлан Костов Златев 

9. Христо Атанасов Атанасов 

10. Юлияна Атанасова Боева   

 
Колеги, има ли други заявки за участие в постоянна комисия 

„Благоустройство и комунални дейности“? Не виждам. На същите правни 
основания, в режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Има ли някакъв проблем с таблетите? Някой колега? Не виждам. 
По отношение на председателя на комисия „Благоустройство и 

комунални дейности“ има постъпило едно писмено заявление, 
предложение извинявам се, за Божидар Костадинов Чапаров за 
председател на комисията. Има ли други предложения, колеги? Не виждам. 
Който е съгласен с така направеното предложение г-н Чапаров да бъде 
избран за председател, има възможност да гласува. Режим на гласуване. 



7-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия 
„Благоустройство и комунални дейности” – Божидар Костадинов 
Чапаров. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 6; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Честито на г-н Чапаров. 
 
Преминаваме към постоянна комисия „Собственост и стопанство“, 

постъпили са 23 писмени заявления за участие в тази комисия: 
 
8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия 
„Собственост и стопанство” следните общински съветници:  

 
1. Антраник Левон Шакариян 

2. Божидар Костадинов Чапаров 

3. Борислав Гуцанов Гуцанов 

4. Григор Асенов Григоров 

5. Димитър Господинов Колев             

6. Добромир Йорданов Джиков 

7. Иван Димов Иванов  

8. Калина Вълчева Пеева                

9. Кирил Георгиев Георгиев 

10. Красен Гошев Иванов  

11. Людмила Николаева Колева-Маринова    

12. Мартин Йорданов Марков 

13. Мартин Петров Андонов  

14. Милена Славова Димова 



15. Надя Иванова Георгиева 

16. Неджиб Ремзиев Неджибов 

17. Николай Стоянов Малев 

18. Петър Николаев Липчев 

19. Светлан Костов Златев 

20. Славчо Славов Славов 

21. Станислав Георгиев Иванов      

22. Христо Атанасов Атанасов 

23. Юлияна Атанасова Боева 

Има ли други заявки за участие в състава на комисията, колеги? Не 
виждам. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 1, предложението се приема. 
 
Колеги, имате думата за номинации за председател на постоянна 

комисия „Собственост и стопанство“. Г-жо Гърдева, заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
От името на групата общински съветници от „ГЕРБ“, предлагам за 

председател на комисията по „Собственост и стопанство“ Юлияна 
Атанасова Боева. Колега юрист, втори мандат общински съветник, с богат 
опит, работила е в тази комисия и ще бъде изключително полезна там. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други предложения за председател на постоянната 

комисия? Не виждам. Колеги режим на гласуване по отношение на 
номинацията на г-жа Юлияна Боева за председател на комисията. 

 
8-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия 
„Собственост и стопанство” – Юлияна Атанасова Боева. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 



Красен Иванов за протокола „за“; Сали Исеин също за протокола 
„за“. 

Честито на г-жа Боева. 
 
Постоянна комисия „Здравеопазване“, постъпили са 12 заявления за 

участие в комисията: 
 
9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия 
„Здравеопазване” следните общински съветници:  

 
1. Антоанета Здравкова Цветкова 

2. Бонка Величкова Банкова          

3. Борислав Гуцанов Гуцанов 

4. Веселин Божимиров Ангелов    

5. Даниела Стефанова Иванова-Димова  

6. Димитър Анастасов Карбов 

7. Ивайло Симеонов Бояджиев   

8. Ивайло Христов Митковски 

9. Лидия Велик Маринова 

10. Николай Красимиров Георгиев          

11. Петър Николаев Липчев 

12. Янко Петров Станев 
 
Колеги, има ли други заявки за участие в състава на комисията? Не 

виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Сали Исеин за протокола „за“. 
Колеги, имате думата за … Г-н Стен Лазаров, извинявам се – „за“, за 

протокола. 
 



Имате думата колеги, за предложения за председател на комисията. 
Г-жо Гърдева, заповядайте. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
От името на групата на общинските съветници от „ГЕРБ“, предлагам 

Антоанета Здравкова Цветкова. Антоанета Здравкова Цветкова е нов 
колега, но тя е доцент доктор по Икономика на здравеопазването, 
преподавател в Медицинския университет – Варна, човек с необходимия 
опит и образование, за да е полезна в тази комисия. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-жо Гърдева. Има ли други предложения за председател 

на комисията, колеги? Не виждам. Режим на гласуване за така направената 
номинация. 

 
9-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия 
„Здравеопазване” – Антоанета Здравкова Цветкова. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Г-н Исеин – „за“, за протокола. 
Честито на доц. Цветкова. 
 
Преминаваме към постоянна комисия „Социални дейности и 

жилищна политика“, 12 заявления са постъпили: 
 
10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия 
„Социални дейности и жилищна политика” следните общински 
съветници: 

 
1. Валентин Петров Станев 

2. Веселин Божимиров Ангелов            

3. Григор Асенов Григоров 



4. Ивайло Симеонов Бояджиев   

5. Калина Вълчева Пеева   

6. Лидия Велик Маринова              

7. Милена Димитрова Георгиева 

8. Милена Славова Димова            

9. Неджиб Ремзиев Неджибов 

10. Пейчо Иванов Бюлбюлев 

11. Сали Мустафа Исеин 

12. Янко Петров Станев  
 
Колеги, има ли някой, който желае да се включи допълнително в 

състава на тази комисия? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Г-н Исеин за протокола „за“. 
 
Колеги, имате думата за номинации за председател. Г-жо Гърдева, 

заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Колеги, аз смятам, че сега ще направя едно от най-резонните 

предложения. От името на групата на общински съветници от „ГЕРБ“, 
предлагам д-р Лидия Велик Маринова. Д-р Маринова е била председател 
на тази комисия, заместник – кмет по здравеопазването, тя познава изцяло 
проблемите в социалните дейности и жилищната политика и мисля, че 
начело с нея комисията ще продължи своята дейност така, както работеше 
през предния мандат. 

 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, други предложения за председател на комисия 

„Социални дейности“? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
10-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 



Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия 
„Социални дейности и жилищна политика” – д-р Лидия Велик 
Маринова. 

 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Честито на д-р Маринова. 
 
Постоянна комисия „Туризъм, търговия и рекламна дейност“, 

постъпили са 10 заявления за участие: 
 
11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия 
„Туризъм, търговия и рекламна дейност” следните общински 
съветници:  

 
1. Антоан Николаев Влаев 

2. Борислав Пламенов Нанков         

3. Иван Димов Иванов 

4. Калин Светославов Калевски   

5. Людмила Николаева Колева-Маринова    

6. Марица Димитрова Гърдева 

7. Мартин Йорданов Марков 

8. Мартин Светлозаров Байчев    

9. Христо Бойчев Боев 

10. Януарий Марков Вичев 

 
Има ли други заявки за участие в състава на комисията, колеги? Не 

виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Г-н Ивайло Бояджиев – „за“. 



Колеги, имате думата за номинации за председател на постоянна 
комисия „Туризъм, търговия и рекламна дейност“. Д-р Лидия Маринова, 
заповядайте. 

 
Лидия МАРИНОВА 
От името на групата съветници на политическа партия „ГЕРБ“, 

предлагам г-жа Марица Димитрова Гърдева, общински съветник втори 
мандат, човек с опит, който смятам, че ще се справи добре. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, д-р Маринова. Други предложения колеги, за председател 

на комисията? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
11-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия 
„Туризъм, търговия и рекламна дейност” – Марица Димитрова Гърдева. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 2; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 1, предложението се приема. 
  
Честито на г-жа Гърдева. 
 
Постоянна комисия „Транспорт“, 10 постъпили заявления за участие: 
 
12-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия 
„Транспорт” следните общински съветници: 

 
1. Данаил Стоянов Папазов 

2. Димитър Анастасов Карбов 

3. Димитър Господинов Колев 

4. Добромир Йорданов Джиков             

5. Ивайло Христов Митковски 

6. Иво Славеев Иванов     



7. Мартин Петров Андонов 

8. Станислав Георгиев Иванов           

9. Чавдар Веселинов Трифонов 

10. Януарий Марков Вичев 

 
Има ли други заявки за участие в постоянна комисия „Транспорт“, 

колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Колеги, има едно постъпило писмено предложение за председател на 

комисия „Транспорт“, а именно за г-н Добромир Йорданов Джиков. Има 
ли други предложения за председател на комисията? Г-н Гуцанов, 
заповядайте. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
На мен ми е ясно, че няма да мине това предложение, а най-вероятно 

ще си направи отвод колегата общински съветник, но изчаках едно, две, 
три, пет гласувания, става малко смешно вече. В залата имаме министър на 
транспорта и няма дори проведени разговори с него. Аз мисля, че ако в 
действителност сме Общински съвет, който държи на себе си, а не на 
гласуване като с гилотина за една политическа партия направила около 
себе си мнозинството мисля, че е нормално да бъде капитан Папазов. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбира се, че ако има такова предложение г-н … 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Има, да …. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… Гуцанов, то ще бъде подложено на гласуване. Заповядайте, г-н 

Папазов. 
 
Данаил ПАПАЗОВ 
……………… /н.р./ 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Папазов си прави отвод. …. Има ли други предложения за 

председател на комисията, колеги? …. Госпожо, моля да запазите тишина. 
Ако искате думата, ще Ви я дам. Нека да не … Колеги, има ли други 
предложения за председател на постоянна комисия по „Транспорт“? …. 
Ще Ви дам думата след като премине точката, няма проблем. …. В точката 
„Дискусия с гражданите“ ще имате възможност да си изразите позицията, 
госпожо. Благодаря Ви. …. Д-р Бояджиев, заповядайте. 

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Ще си позволя да направя г-н председател, в точката сме дали право 

на гражданите с промените на Правилника за работа на общинския съвет, 
когато е в точката да се изказват и гражданите, така че мисля, че е редно. 
Дори може, ако това не си погледнем Правилника, да го подложим тогава 
предлагам формално на гласуване. Все пак гражданите са хората, заради 
които ние тука сме седнали и заседаваме. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз не разбрах … 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
И все пак го има в Правилника. Да, в точката имат право да се 

изказват конкретно … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Стига да е по въпрос свързан с точката. Аз … 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Абсолютно, да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… не разбрах за какво става въпрос. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Явно става въпрос за номинацията на председател на комисията по 

„Транспорт“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много Ви благодаря, че направихте уточнение. Явно знаете. Г-н 

Петков, ако е по точката … 
 
 



Максим ПЕТКОВ 
Абсолютно по точката. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. Без право разбира се да правите предложения, защото 

такива могат да правят само общински съветници, съгласно правилника. 
 
Максим ПЕТКОВ 
Това ми е известно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Иначе имате думата. 
 
Максим ПЕТКОВ 
За протокола, Максим Петков, председател на Националния съюз на 

превозвачите. Към г-н Балабанов апелирам, след като нямате готовност и 
след като се внася само едно предложение и то за човек, който не е 
специалист в транспорта, моите уважения към г-н Джиков – този въпрос го 
решете на следваща сесия. Оставете без председател един месец. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. 
 
Максим ПЕТКОВ 
Мисля, че това е възможно, ако бъде внесено от председателя на 

общинския съвет. Аз не мога да го направя, но мога да го помоля. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз няма как … 
 
Максим ПЕТКОВ 
Аз ви моля, г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… да правя предложения за председател на комисията. Това е 

единственото ми право, като общински съветник, без значение от това 
дали съм председател на Общински съвет или не. 

 
Максим ПЕТКОВ 
……………... /н.р./ 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, има ли други предложения за председател на комисията? Не 

виждам. Режим на гласуване.  
 
12-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия 
„Транспорт“ – Добромир Йорданов Джиков. 

 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 6; въздържали се – 11; 

отсъстващи – 1, предложението се приема. 
 
Честито на г-н Джиков. 
 
Постоянна комисия „Наука и образование“, има постъпили 9 

заявления за участие в комисията: 
 
13-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия „Наука 
и образование” следните общински съветници: 

 
1. Антоан Николаев Влаев 

2. Антоанета Здравкова Цветкова         

3. Бонка Величкова Банкова              

4. Борислав Пламенов Нанков      

5. Ганчо Маринов Ганев  

6. Даниела Стефанова Иванова-Димова  

7. Костадин Тодоров Костадинов 

8. Милена Димитрова Георгиева 

9. Славчо Славов Славов 

 
Колеги, има ли други предложения за участие в състава на 

комисията? Не виждам. Режим на гласуване. 
 



Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 3, предложението се приема. 

 
Колеги, имате думата за предложения за председател на комисия по 

„Образование и наука“. Г-жо Гърдева, заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
От името на групата общински съветници от „ГЕРБ“, предлагам г-н 

Славчо Славов Славов – трети мандат общински съветник, той беше 
председател на комисията през предишния мандат, така че комисията може 
да продължи да работи добре, както работеше преди. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Има ли други предложения за председател на 

комисията? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
13-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия 
„Наука и образование” – Славчо Славов Славов. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 2; въздържали се – 8; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Честито на г-н Славов. 
Постоянна комисия „Младежки дейности и спорт“, постъпили са 17 

заявления за участие в комисията: 
 
14-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия 
“Младежки дейности и спорт” следните общински съветници:  

 
1. Антоанета Здравкова Цветкова         

2. Борислав Пламенов Нанков         

3. Ганчо Маринов Ганев  

4. Данаил Стоянов Папазов 



5. Димитър Господинов Колев            

6. Ивайло Христов Митковски 

7. Калин Светославов Калевски    

8. Калина Вълчева Пеева                

9. Костадин Тодоров Костадинов 

10. Марица Димитрова Гърдева  

11. Мартин Светлозаров Байчев       

12. Милена Димитрова Георгиева 

13. Николай Стоянов Малев    

14. Сали Мустафа Исеин 

15. Стен Иванов Лазаров 

16. Чавдар Веселинов Трифонов 

17. Януарий Марков Вичев 

 
Колеги, желания за участие други в тази комисия в състава? Не 

виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Имате думата за предложение за председател на ПК „Младежки 

дейности и спорт“. Г-жо  Гърдева, заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
От името на групата на общински съветници от „ГЕРБ“ предлагам за 

председател на комисията по „Младежки дейности и спорт“ колегата 
Мартин Байчев. Втори мандат общински съветник, бил е член на тази 
комисия. Той беше председател на комисията „Опазване и 
възпроизводство на околната среда“ в предния мандат, запознат е с 
дейността на комисията, с правилника на Общински съвет, така че смятам, 
че ще е много полезен, особено с факта, че той е млад човек, а ни предстои 
да приемем младежи от цяла Европа като Европейска младежка столица 
през 2017 г.  

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, други предложение за председател на комисия 

„Младежки дейности и спорт“? Не виждам. Режим на гласуване по така 
направеното предложение. 

 
14-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия 
„Младежки дейности и спорт” – Мартин Светлозаров Байчев. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 1, предложението се приема. 
 
Честито на г-н Байчев. 
 
ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“. Четири 

постъпили заявления за участие в комисията, а именно: 
 
15-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия 
„Европейски въпроси и международно сътрудничество” следните 
общински съветници:  

 
1. Веселин Божимиров Ангелов 

2. Надя Иванова Георгиева              

3. Николай Красимиров Георгиев 

4. Стен Иванов Лазаров 

 
Колеги, заявки за участие в състава на тази комисия? Имате думата. 

Не виждам. В режим на гласуване по така направеното предложение. 
 
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Колеги, имате думата за предложения за председател на комисията 

от състава й. Г-жо Гърдева, заповядайте. 



Марица ГЪРДЕВА 
От името на групата на общински съветници от „ГЕРБ“, предлагам 

колегата Николай Георгиев. Той беше председател на тази комисия, 
запознат е с нейната дейност, с всички проекти, които се случват в нашата 
община, работи много сериозно и мисля, че трябва да продължи. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други предложения, колеги? Не виждам. В режим на 

гласуване по така направеното предложение. 
 
15-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия 
„Европейски въпроси и международно сътрудничество” – Николай 
Красимиров Георгиев. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Честито на колегата Георгиев. 
 
ПК „Култура и духовно развитие“. Постъпили са 8 заявления за 

участие в комисията, а именно: 
 
16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия 
„Култура и духовно развитие” следните общински съветници: 

 
1. Бонка Величкова Банкова              

2. Ганчо Маринов Ганев 

3. Даниела Стефанова Иванова-Димова 

4. Костадин Тодоров Костадинов 

5. Лидия Велик Маринова 

6. Славчо Славов Славов 

7. Стен Иванов Лазаров 



8. Христо Бойчев Боев 

 
Има ли други заявки за участие, колеги? Не виждам. В режим на 

гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Имате думата за номинации за председател на комисията. Марица 

Гърдева, заповядайте. … Вие ли я номинирате, г-н Гуцанов? .. Само кажете 
го на микрофон, ако обичате. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
На микрофона – г-жа Даниела Димова. Доказала се, професионалист, 

председател на комисията. Говоря го съвсем сериозно. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Много се радвам от групата общински съветници от „БСП“ ме 

изпревариха. Явно имаме консенсус по отношение на г-жа Димова.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да разбирам, че има същото предложение. Други предложения, 

колеги? Не виждам. Режим на гласуване по съвместното предложение на  
г-жа Гърдева и г-н Гуцанов. 

 
16-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия 
„Култура и духовно развитие” – Даниела Стефанова Иванова-Димова. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Надя Георгиева – „за“, за протокола. Други колеги имат ли проблеми 

с таблета? 
Честито на г-жа Димова. 
Мартин Байчев също „за“, за протокола. 
 
Временна комисия „Опазване и възпроизводство на околната среда”, 

14 заявления за участие постъпили: 



1. Антоанета Здравкова Цветкова         
2. Бонка Величкова Банкова                      
3. Борислав Пламенов Нанков 
4. Иван Димов Иванов 
5. Калина Вълчева Пеева  
6. Кирил Георгиев Георгиев        
7. Мартин Петров Андонов  
8. Мартин Светлозаров Байчев    
9. Милена Димитрова Георгиева 
10. Николай Красимиров Георгиев                    
11. Николай Стоянов Малев  
12. Пейчо Иванов Бюлбюлев  
13. Сали Мустафа Исеин 
14. Христо Бойчев Боев 
Колеги, имате възможност да се включите в състава на тази комисия. 

Г-жо Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Заявявам желание за участие в комисията. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Други заявки за участие? Г-н Неджиб, желаете да участвате. .. 

Колеги, режим на гласуване по така направените 16 вече заявки за участие 
в комисията. 

 
17-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за членове на временна комисия 
„Опазване и възпроизводство на околната среда” следните общински 
съветници:  

 
1. Антоанета Здравкова Цветкова         

2. Бонка Величкова Банкова                      

3. Борислав Пламенов Нанков 

4. Иван Димов Иванов 

5. Калина Вълчева Пеева    

6. Кирил Георгиев Георгиев              

7. Марица Димитрова Гърдева        



8. Мартин Петров Андонов  

9. Мартин Светлозаров Байчев    

10. Милена Димитрова Георгиева 

11. Неджиб Ремзиев Неджибов  

12. Николай Красимиров Георгиев                    

13. Николай Стоянов Малев  

14. Пейчо Иванов Бюлбюлев  

15. Сали Мустафа Исеин 

16. Христо Бойчев Боев 

Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 5, предложението се приема. 

 
Колеги, имате думата за номинации за председател на комисия по 

„ОВОС”, така начерения. Г-н Григоров, заповядайте.  
 
Григор ГРИГОРОВ 
От името на групата „Реформаторски блок и народен съюз“ – Кирил 

Георгиев. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Има ли други предложения, колеги? Не виждам. 

Режим на гласуване по направеното от г-н Григоров предложение. 
 
17-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за председател на временна  комисия 
„Опазване и възпроизводство на околната среда” – Кирил Георгиев 
Георгиев. 

 
Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 1, предложението се приема. 
 
Честито на г-н Георгиев. 
 
Временна комисия „Борба с корупцията и корупционните практики”, 

има постъпили 13 заявления за участие: 



1. Валентин Петров Станев 
2. Григор Асенов Григоров 
3. Добромир Йорданов Джиков 
4. Ивайло Симеонов Бояджиев   
5. Иво Славеев Иванов    
6. Марица Димитрова Гърдева        
7. Мартин Петров Андонов 
8. Мартин Светлозаров Байчев    
9. Милена Славова Димова            
10. Пейчо Иванов Бюлбюлев    
11. Петър Николаев Липчев 
12. Юлияна Атанасова Боева            
13. Януарий Марков Вичев 
Колеги, имате възможността да се включите в състава на тази 

комисия. Няма предложения … Заповядайте, г-н Лазаров. 
 
Стен ЛАЗАРОВ 
……………. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Стен Лазаров. Други предложения за участие в комисията? Не 

виждам. В режим на гласуване по отношение на вече 14-те заявки за 
участие. 

 
18-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за членове на временна комисия „Борба с 
корупцията и корупционните практики” следните общински съветници:  

 
1. Валентин Петров Станев 

2. Григор Асенов Григоров 

3. Добромир Йорданов Джиков 

4. Ивайло Симеонов Бояджиев   

5. Иво Славеев Иванов    

6. Марица Димитрова Гърдева        

7. Мартин Петров Андонов 

8. Мартин Светлозаров Байчев    



9. Милена Славова Димова            

10. Пейчо Иванов Бюлбюлев    

11. Петър Николаев Липчев 

12. Стен Иванов Лазаров 

13. Юлияна Атанасова Боева            

14. Януарий Марков Вичев  
 
Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Колеги, имате думата за предложения за  председател на комисия 

„Борба с корупцията и корупционните практики”. Г-н Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Предлагам Григор Григоров. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други предложения има ли колеги, за председател? Не 

виждам. Режим на гласуване по така направеното от г-н Костадинов 
предложение. 

 
18-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за председател на временна комисия 
„Борба с корупцията и корупционните практики”  –  Григор Асенов 
Григоров. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Честито на г-н Григоров. 
 
Временна комисия „Структури и общинска администрация”, 

постъпили са 28 заявления за участие: 
 
19-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 



Общински съвет – Варна избира за членове на временна комисия 
„Структури и общинска администрация” следните общински 
съветници:  

 
1. Антоан Николаев Влаев 

2. Борислав Гуцанов Гуцанов 

3. Даниела Стефанова Иванова-Димова  

4. Димитър Господинов Колев         

5. Ивайло Симеонов Бояджиев   

6. Иво Славеев Иванов    

7. Калина Вълчева Пеева          

8. Кирил Георгиев Георгиев 

9. Красен Гошев Иванов  

10. Лидия Велик Маринова 

11. Людмила Николаева Колева-Маринова    

12. Марица Димитрова Гърдева        

13. Мартин Йорданов Марков 

14. Мартин Петров Андонов 

15. Мартин Светлозаров Байчев    

16. Милена Димитрова Георгиева 

17. Милена Славова Димова 

18. Надя Иванова Георгиева  

19. Неджиб Ремзиев Неджибов 

20. Николай Стоянов Малев   

21. Пейчо Иванов Бюлбюлев   

22. Светлан Костов Златев 

23.  Славчо Славов Славов    

24. Станислав Георгиев Иванов   

25. Христо Атанасов Атанасов 



26. Христо Бойчев Боев  

27. Юлияна Атанасова Боева           

28. Януарий Марков Вичев 

 
Други желаещи освен 28-те колеги, за участие в тази комисия има 

ли? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Имате дума за номинации за председател. Г-жо Гърдева. 
Д-р Бояджиев – „за“. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
От името  на групата общински съветници от „ГЕРБ“, предлагам 

Милена Славова Димова – юрист, магистър по публична администрация. 
Милена Славова Димова има богат административен опит в структурите на 
държавната и общинска администрация, запозната е с дейностите, така че 
ще бъде полезна като председател на комисията. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други предложения за председател? Не виждам. В 

режим на гласуване. 
 
19-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за председател на временна комисия 
„Структури и общинска администрация” – Милена Славова Димова. 

 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Честито на г-жа Димова. 
 
И последната комисия, по която са постъпили повече от изискуемия 

минимален брой заявления за участие е временна комисия „Изработване на 
проект за правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
постъпили са 13 заявления, а именно: 



1. Димитър Господинов Колев             
2. Ивайло Симеонов Бояджиев    
3. Ивайло Христов Митковски 
4. Людмила Николаева Колева - Маринова    
5. Марица Димитрова Гърдева        
6. Мартин Петров Андонов 
7. Милена Славова Димова      
8. Николай Стоянов Малев           
9. Славчо Славов Славов 
10. Христо Бойчев Боев 
11. Чавдар Веселинов Трифонов 
12. Юлияна Атанасова Боева 
13. Костадин Тодоров Костадинов 
Имате възможност да се включите в работата на тази комисия. 

Неджиб Неджибов. Други предложения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
20-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за членове на временна комисия 
„Изработването на проект за правилник за организацията и дейността 
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация” следните общински съветници:  

 
1. Димитър Господинов Колев             

2. Ивайло Симеонов Бояджиев    

3. Ивайло Христов Митковски 

4. Костадин Тодоров Костадинов 

5. Людмила Николаева Колева-Маринова    

6. Марица Димитрова Гърдева        

7. Мартин Петров Андонов 

8. Милена Славова Димова      

9. Неджиб Ремзиев Неджибов 

10. Николай Стоянов Малев           

11. Славчо Славов Славов 

12. Христо Бойчев Боев 



13. Чавдар Веселинов Трифонов 

14. Юлияна Атанасова Боева 

Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 2, предложението се приема. 

 
Имате думата за номинации за председател на комисията, колеги. Г-н 

Григоров, заповядайте. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
За председател на комисията предлагам колегата Костадин 

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

гласуване. 
 
20-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за председател на временна комисия 
„Изработването на проект за правилник за организацията и дейността 
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация” – Костадин Тодоров Костадинов. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Честито на г-н Костадинов.  
 
Веселина САВОВА 
Г-н Балабанов, може ли? По точката, да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, заповядайте г-жо Савова. По коя точка? 
 
Веселина САВОВА 
Правилник. Току що … Комисията по правилника. Искам само за 

съветниците, които са нови и не знаят какво се е случило през 2013 г., т. е. 
те знаят, но повечето от вас не знаят, че този правилник, който в момента 
действа на общинския съвет беше гласуван и приеман с един много широк 
коментар от граждани в зала „Варна“ след протестите, които свалиха  



Кирил Йорданов. Това е най-демократичния правилник, който има в 
държавата. Казвам го съвсем отговорно и затова ви просто моля - хората, 
които ще работят и ще предлагат промени да знаят, че около този 
правилни, който работи има огромен граждански консенсус и всяко 
предложение, което се прави в тази посока трябва да бъде много сериозно 
и публично аргументирано. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Напълно съм съгласен и споделям Вашето мнение по 

въпроса. 
Уважаеми колеги, по отношение на ПК „Обществен ред и 

сигурност”, ПК „Правна комисия“, „Наблюдателна комисия“, ПК 
„Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” и 
специализирана комисията „Приватизация и следприватизационен 
контрол“ няма достатъчен брой постъпили заявления за участие, поради 
което към настоящият момент няма как да конституираме техния състав. 
Ще ви призова в този смисъл за следващото заседание да преосмислите 
позициите си и да заявите желание за участие и в тези комисии, тъй като 
същите са с изключителна важност. И „Обществения ред“ и „Правната 
комисия“ - там минават всички наредби и „Конфликта на интереси“, 
разбира се и „Наблюдателната комисия“ и специализираната комисия по 
„Приватизация“. Та в този ред на мисли отново ви призовавам да 
преосмислите позициите си и да заявите участие. В случай, че не бъде 
постигнато това на следващата сесия и след нея ще бъдат предложени 
съответно промени в правилника, за да може да осигурим съответно 
участие и в тези свободни комисии, да ги нарека в момента. 

 
Веселина САВОВА 
Г-н Балабанов, извинявайте, пак съм аз … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Савова, да. 
 
Веселина САВОВА 
… за съжаление, но очаквах, че ще има структуриране на другите 

комисии и затова това, което искам сега да го кажа, всъщност разбирам, че 
няма да има структуриране на другите комисии, затова ще си позволя да се 
обърна към всички членове на комисиите с молбата да си четат 
документите. Може да ви звучи смешно, но предния мандат имаше случаи, 
когато имаше гласуване без съветниците въобще да знаят темата. И 
другото нещо - обръщам се специално към г-н Чапаров, който излезе с 
една публична декларация, с която всъщност структурира група около себе 



си. Молбата ми към г-н Чапаров е да прави заседания на комисията по 
„БКД“, тъй като предходния мандат нейния председател не правеше такива 
и най-важните решения, които се взимат в съвета, касаещи 10 % от 
бюджета на Община Варна, говоря за такса смет и т.н., бяха без обсъждане. 
Г-н Радев си позволи на едно от най-скандалните гласувания да заяви, че 
те са в залата само да си вдигат ръцете, така че молбата ми към г-н Чапаров 
е да прави заседания независимо, че като гледам как са нещата, там ще има 
определени гласувания. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-жо Савова. 
Има ли заявления за участие  в тези комисии, които изброих преди 

малко, защото следва да ви дам такава възможност, така или иначе. В 
момента структурирахме комисията по „Правилник“, след което … Да, да. 
… Колеги, надявам се до следващата сесия да бъдем, да създадем 
възможност да бъдат запълнени съставите и на тези комисии, тъй като 
отново казвам, че същите са с изключително важно значение. 

Преминаваме към точка три от дневния ред. 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



III. 
 

По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Присъждане на Годишни поименни награди на 

Община Варна за студенти от Варненските висши учебни заведения за 
постигнати високи резултати. 

 
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

21-3.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 2.7 от Статута за определяне на годишни поименни 
награди на община Варна за студенти от Варненските висши учебни 
заведения за постигнати високи резултати,  Общински съвет – Варна 
присъжда Годишни поименни награди на Община Варна за студенти 
от Варненските висши учебни заведения за постигнати високи 
резултати за 2015 г. както следва: 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ 
 
Филип Николаев Димов – студент 4 курс, специалност 

„Мениджмънт на водния транспорт“ във Висше военноморско училище 
„Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна. 

Участие в студентско – курсантската научна сесия във Висше 
военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ с доклад на тема 
„Организационна структура – ключът към успешното управление“ – месец 
март 2015 г., гр. Варна.   

Отлично представяне на двадесет и седмата студентска научна сесия 
CADET - NAV 2015 в Academia Navala „Mircea cel Batran“  с доклад на 
тема „The Place of  the Bulgarian Maritime Transport in the Common Transport 
Policy of European Union“ – месец април 2015 г. 

 
ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 
 
Антонио Антониев Хаджиколев – студент 4 курс, специалност 

„Бизнес информационни системи“ в  Икономически университет – Варна. 



Първо място в „Бизнесът в действие“ – 2015 г., с решаване на казус 
на Alliance Francaise - Varna на тема „Изготвяне на интерактивна 
маркетингова стратегия за популяризиране на дейностите на Алианс 
Франсез Варна“,  организиран от AIESEC – месец април 2015 г., гр. Варна. 

Второ място в Научно практическа национална конференция, 
направление „Икономика“ с решаване на казус на тема „Икономическата 
изгода от развитието на круизния трафик в Черно море“, организиран от 
Студентски съвет при университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – месец 
април 2015 г., гр. Бургас. 

Трето място в Национален конкурс „Носители на просвета“ в 
категория  „Twitter  - съобщение“, организиран от НПСС – месец май 2015 
г., гр. София. 

  
СОЦИАЛНИ СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ 
 
Десислава Красимирова Гърдева - студентка 5 курс, специалност 

„Право” във ВСУ „Черноризец Храбър“. 
Първо място от отбора на ВСУ „Черноризец Храбър“ за участие във 

Второто национално североизточно състезание по решаване на казуси от 
областта на наказателното право, под патронажа на Президента на ВСУ 
„Черноризец Храбър“ – месец април 2015 г. 

 Грамота за участие в Национални летни студентски игри „Летен 
университет“, организирани от Националното представителство на 
студентските съвети – месец август 2015 г., к.к. „Албена“, гр. Варна. 

 Сертификат за участие в симулативен съдебен процес във връзка с 
Деня на отворените врати в Апелативен район Варна – месец април 2015 г. 

 Участие в семинар на тема „Съдебна реторика на публично 
говорене“, организиран от Сдружение за правно развитие „Юстиция“ към 
ВСУ „Черноризец Храбър“ – месец октомври  2014 г. 

 
ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  
 
Катя Тодорова Първанова - студентка 4 курс, специалност 

„Информатика“ в  Икономически университет – Варна.   
Бронзов медал в Националната студентска олимпиада по математика 

в група А – месец май 2015 г., гр. Слънчев бряг. 
Участие в Startup Weekend City – месец септември 2015 г., гр. Варна  
 
ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 
 
Иван Антонов Тонев  - студент 3 курс, специалност 

„Електроенергетика” в Технически университет - Варна. 



Второ място в Републиканска студентска олимпиада по „Теоретична 
електротехника“ – месец май 2015 г., гр. Варна. 

 
АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 
 
Няма номинации. 
 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ 
  
Йоана Светлозарова Стоянова - студентка 4 курс, специалност 

„Медицина” в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 
Варна. 

Публикуван научен доклад на тема „Грануломатоза на Вегенер – 
клиничен случай“ на VI-та национална конференция за редки болести и 
лекарства  сираци – месец септември 2015 г., гр. Пловдив. 

Публикуван научен доклад на тема „Гастроинтестинални тумори – 
случай от практиката и литературен обзор“ на VI-та национална 
конференция за редки болести и лекарства сираци – месец септември 2015 
г., гр. Пловдив. 

Публикуван научен доклад на тема „Приложение на пробиотиците в 
лечение на аутизма“  на Х-ти Национален конгрес по хранене с 
международно участие – месец май 2015 г., к.к. „Св. Св. Константин и 
Елена“, гр. Варна. 

 
ИЗКУСТВА 
 
Кристина Валентинова Христова - студентка 2 курс, специалност 

„Архитектура“ във ВСУ „Черноризец Храбър“. 
Първа награда на първи международен музикален конкурс „Art  Stars 

– Звезди на изкуството“ - месец септември 2015 г., гр. Варна. 
Първо място на десетото издание на Международен конкурс за 

вокално изкуство „Морски звездички“ – 2015 г., гр. Варна.  
Гран при в Международен конкурс за млади изпълнители на 

популярна песен „Нота по нота“ – месец май 2015 г., гр. Пазарджик. 
Първо място в конкурса „Петнадесет лалета“ – месец май 2015 г., гр. 

Хисаря. 
Второ място на III национален конкурс „Път към славата“ – месец 

февруари 2015 г., гр. София. 
  
 
 
 



СИГУРНОСТ И ОТБРАНА 
 
Трифон Росенов Терзиев – курсант 4 курс, специалност 

„Организация и управление на тактическите подразделения от ВМС“ във 
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна. 

Участие в научна сесия на Academia Navala  „Migrea Gel Batran“ с 
доклад на тема „Минната заплаха в югозападната част на Черно море“ – 
месец април 2015 г., гр. Констанца, Румъния. 

Публикуван доклад на тема „Изграждане на българския морски 
офицер – капитан – лейтенант Кирил Минков“. 

Публикуван доклад на тема „Нанасяне на покрития върху корабните 
машинни детайли“. 

Сертификат от Академия на Министерството на вътрешните работи 
за доклад на тема „Интеграция на бежанците в Европейския съюз“ – месец 
май 2015 г., гр. София.  

Сертификат от Академия на Министерството на вътрешните работи 
за доклад на тема „Превенция и овладяване на кризисните ситуации“ – 
месец май 2015 г., гр. София.  

Грамота от Академия на Министерството на вътрешните работи за 
най-добър доклад в секция „Кризисен мениджмънт“.  

21-3-1. 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. 

 
Предварителното изпълнение се предлага, тъй като наградите се 

връчват ежегодно в навечерието на 8-ми декември – студентския празник. 
Поради тази причина е предложено предварително изпълнение. Има 
становище на, има номинации от страна на университетите, след което и 
становище на експертната комисия, която е в Община Варна за самите 
номинации. Имате ги размножени, изпратени на таблетите, на имейлите. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Мартин Байчев за протокола – „за“. 
Преминаваме към точка четири от дневния ред. 
 
 

  



IV. 
 
По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства за дейности и 

изследвания по асистирана репродукция. 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е: 

22-4. 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 № 1958-3(39)/04.02.2015 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. 

22-4-1. 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. 

 
Тук се предлага предварително изпълнение предвид приключване на 

финансовата година и за да може да бъде осигурена възможност в рамките 
на същата хората да получат своите помощи за разрешаване на проблемите 
им. Общо 15 души с допълнението. 

Имате думата за въпроси, мнения и съображения по темата. Не 
виждам. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Преминаваме към точка пет от дневния ред. 
 

  



V. 
 

По точка пета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на запис на заповед с 

нов срок по проект „В подкрепа на Варна за програмен период 2014 - 
2020 г.“ по Оперативна програма  „Регионално развитие 2007-2013 г.“. 

                                       
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

23-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 
предложение от кмета на Община Варна с изх. № Д13001106ВН-
230ВН/27.11.2015 г., Общински съвет – Варна  във връзка със свое Решение 
№ 1218-2/ 26/13,14.12.2013 г., изменено с Решение №1282-2/ 27/13.01.2014г. 
и  решение № 2084-10/40/30.03.2015 г. за поет общински дълг в размер на 
519 943, 20 лв. (петстотин и деветнадесет хиляди деветстотин четиридесет и 
три лева и двадесет стотинки) и във връзка с удължаване срока на ДБФП, 
упълномощава кмета на Община Варна да издаде в полза на Министерство 
на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. – Главна 
дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, нова Запис на заповед 
по образец със срок на предявяване за плащане до 16.03.2016 г. (два месеца 
след приключване на проекта),  гарантиращ пълния размер на полученото 
авансово плащане в размер на 519 943,20 лева (петстотин и деветнадесет 
хиляди деветстотин четиридесет и три лева и двадесет стотинки) по 
Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2012/011 за изпълнение на Проект № 
BG161PO001-5.3.02-0011 „В подкрепа на Варна за програмен период 2014-
2020 година”, по схема № BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за 
следващия програмен период”, Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, 
Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, 
съгласно приложение към настоящото решение. 

23-5-1. Запис на заповед, съгласно решение № 23-5/2/02.12.2015 г. на 
Общински съвет – Варна, със срок на предявяване 16.03.2016 г., да се 
предаде на УО на ОПРР след предаване от негова страна на Запис на 
заповед, поета като общински дълг с Решение № 2084-10/40/30.03.2015 г. 
гарантиращ пълния размер на полученото авансово плащане в размер на 519 



943,20 лева (петстотин и деветнадесет хиляди деветстотин четиридесет и 
три лева и двадесет стотинки). 

 
Имате думата за мнения и съображения, колеги. Не виждам. В режим 

на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Д-р Лидия Маринова – „за“, за протокола. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
От групата на общински съветници от „ГЕРБ“ искам 10 минути 

почивка. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Определям 10 минути почивка. Съгласно правилника не се поставя 

на гласуване. До 11:35 ч. 
 
/последва 10-минутна почивка/ 
 
34 души. Ще призова колегите, които са извън залата да заповядат да 

седнат на местата си и да си включат таблетите, който не е включил 
таблета. 

Преминаваме към точка шест от дневния ред. 
 

  



VI. 
 
По точка шеста от дневния ред: 
ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на запис на заповед с 

нов срок по проект „Модернизиране на отделението по лъчелечение на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания Д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД. 

 
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по предложение 

от кмета на Община Варна с изх. № Д13001105ВН-095ВН/05.10.2015 г., 
Общински съвет – Варна във връзка със свое решение № 1219-2(26)/13, 
14.12.2013 г., потвърдено с решение № 1283-2(27)/13.01.2014 г. за поемане 
на общински дълг в размер на 910 000,00 лв. (деветстотин и десет хиляди 
лева) и във връзка с удължаване на срока на договор за безвъзмездна 
финансова помощ, упълномощава кмета на Община Варна да издаде в 
полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, 
Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 
2013 г.“ - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, 
нова Запис на заповед по образец, със срок за предявяване на плащане до 
29.02.2016 г. (два месеца след изтичане на новия срок за приключване на 
проекта), гарантиращ пълния размер на полученото авансовото плащане в 
размер на 910 000,00 лв. (деветстотин и десет хиляди лева) по Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG161P0001/1.11-11/2011/020 за 
изпълнение на Проект № BG161P0001-1.1.12-0020 „Модернизиране на 
отделението за лъчелечение на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания Д-р Марко А. Марко – Варна“ ЕООД, 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 
1.1: „Социална инфраструктура“, Оперативна програма „Регионално 
развитие 2007 - 2013 г.“, съгласно приложение към настоящото решение. 

  Запис на заповед със срок за предявяване на плащане до 29.02.2016 
г., да се предаде на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ 
след предаване от негова страна на Записа на заповед (със срок за 
предявяване на плащане до 31.12.2015 г.), поет като общински дълг с 
решение № 1219-2(26)/13, 14.12.2013 г., потвърдено с решение № 1283-
2(27)/13.01.2014 г.  на Общински съвет – Варна, гарантиращ пълния размер 
на полученото авансовото плащане в размер на 910 000,00 лв. (деветстотин 
и десет хиляди лева).  

 



Имате думата за мнения и съображения, колеги. Г-н Трифонов, 
заповядайте. 

 
Чавдар ТРИФОНОВ 
Г-н Балабанов, и по отношение на предната точка и на следващите 

две точки след тази, първо като вносител предполагам, че е кмета на 
общината? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, предложение на кмета на Община Варна. 
 
Чавдар ТРИФОНОВ 
Какво налага спешността да бързаме да ги гласуваме без да минат 

през комисия по „Финанси“ и също така, че съвсем скоро трябва да имаме 
и комисии и следваща сесия, така че какво налага в момента спешността да 
ги гласуваме, без да са минали през комисия? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има готовност за отговор от страна на администрацията. 
 
Чавдар ТРИФОНОВ 
А съответно и някаква мотивация на самите решение, които в смисъл 

трябва да гласуваме - защо са необходими. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жа Ани Николова – директор дирекция „Европейски проекти“. 
 
Ани НИКОЛОВА 
Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници. 

Спешността за приемане на тези предложения се налага поради факта, че 
сме в края на програмния период. Знаете, че всички тези проекти трябва да 
приключат в края на годината, съответно дейностите трябва да бъдат 
изпълнени до края на годината и да бъдат разплатени. Съответно се 
подават документи към управляващите органи и от тази гледна точка 
трябва всичко да е влязло в сила, така че да може да подадем съответните 
документи и да бъдат признати разходите. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. По отношение на мотивировката, по същество става 

въпрос за удължаване на срока и издаване на нов запис на заповед. Такъв 
вече е издаден. Просто се подменя датата на предявяване, като стария 
запис на заповед ще бъде върнат на Община Варна, така че няма никаква 



промяна по отношение на проекта освен срока. Други мнения и 
съображения колеги, има ли? Г-н Гуцанов, заповядайте. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Принципно колегата Трифонов е абсолютно прав, но надяваме се, че 

това е нещо, което се налага в момента по спешност … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно така. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… а няма да бъде практика на Председателския съвет и на 

председателя на Общински съвет. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Категорично. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Но в дадения случай всичко, което касае „Д-р Марко Марков“ - 

онкодиспансера мисля, че трябва да гласувано, тъй като действително те се 
нуждаят от подкрепата на общинския съвет. Една доказала се, безспорно 
важна институция, болнична за населението на град Варна. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мисля, че да - никой не го оспорва. Благодаря Ви. Има ли други 

мнения и съображения? Д-р Станев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, много кратко. Колегите са прави. Става 

въпрос за това, че днес вземаме решението, имаме два дена за протокол, 
след това имаме срок за обжалване, след това срок за влизане на 
решението и едва тогава изпращане на управляващия орган. Става Коледа, 
а до 18-ти практически в Министерството на финансите и в управляващите 
орган трябва да са постъпили окончателните отчети. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други мнения и съображения, колеги? Милена 

Димова, заповядайте. … Не участвате в гласуването, предвид качеството 
Ви на контрольор, което прекратихме в момента. .. В режим на гласуване, 
колеги. 

 
 



Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

24-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 
предложение от кмета на Община Варна с изх. № Д13001105ВН-
095ВН/05.10.2015 г., Общински съвет – Варна, във връзка със свое 
решение № 1219-2(26)/13, 14.12.2013 г., потвърдено с решение № 1283-
2/27/13.01.2014 г. за поемане на общински дълг в размер на 910 000,00 лв. 
(деветстотин и десет хиляди лева) и във връзка с удължаване на срока на 
договор за безвъзмездна финансова помощ, упълномощава кмета на 
Община Варна да издаде в полза на Министерство на регионалното 
развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма 
„Регионално развитие“ 2007 - 2013 г. - Главна дирекция „Програмиране на 
регионалното развитие“, нова Запис на заповед по образец, със срок за 
предявяване на плащане до 29.02.2016 г. (два месеца след изтичане на 
новия срок за приключване на проекта), гарантиращ пълния размер на 
полученото авансовото плащане в размер на 910 000,00 лв. (деветстотин и 
десет хиляди лева) по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161P0001/1.11-11/2011/020 за изпълнение на Проект № BG161P0001-
1.1.12-0020 „Модернизиране на отделението за лъчелечение на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания Д-р Марко А. Марко – Варна“ ЕООД, Приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.1: „Социална 
инфраструктура“, Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 
г.“, съгласно приложение към настоящото решение. 

  Запис на заповед със срок за предявяване на плащане до 29.02.2016 
г., да се предаде на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ 
след предаване от негова страна на Записа на заповед (със срок за 
предявяване на плащане до 31.12.2015 г.), поет като общински дълг с 
решение № 1219-2(26)/13,14.12.2013 г., потвърдено с решение № 1283-
2/27/13.01.2014 г.  на Общински съвет – Варна, гарантиращ пълния размер 
на полученото авансовото плащане в размер на 910 000,00 лв. (деветстотин 
и десет хиляди лева). 

 
Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
За протокола Иван Димов – „за“. 
Преминаваме към точка седем от дневния ред. 
 

  



VII. 
 
По точка седма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на „Специализирана 

болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко А. 
Марков – Варна” ЕООД и промяна на Устава на дружеството. 

    
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4  и 

чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 51б, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 38 от Закона за лечебните заведения, чл. 8, ал. 
1, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества и по 
предложение от кмета на Община Варна с изх. № Д13001105ВН-
105ВН/27.11.2015 г., Общински съвет – Варна увеличава капитала на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД чрез включване в капитала на 
дружеството на следните дълготрайни материални активи: 

- мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор в 
комплект с верификационна, планираща и локална мрежа за обмен на 
лъчетерапевтична информация с технологично оборудване за въвеждане на 
системата в експлоатация, с балансова стойност в размер на 2 637 546,00 
(два милиона шестстотин тридесет и седем хиляди петстотин четиридесет 
и шест) лева; 

- компютърен томограф със софтуер за симулация на лъчелечението, 
с балансова стойност в размер на 718 716,00 (седемстотин и осемнадесет 
хиляди седемстотин и шестнадесет) лева; 

- дозиметрична апаратура, с балансова стойност в размер на 
479 160,00 (четиристотин седемдесет и девет хиляди сто и шестдесет) лева, 
от 4 458 300 (четири милиона четиристотин петдесет и осем хиляди и 
триста) лева на 8 293 730 (осем милиона двеста деветдесет и три хиляди и 
седемстотин и тридесет) лева чрез записване от едноличния собственик на 
капитала Община Варна на нови 383 543 броя дяла с номинална стойност 
от по 10 лева всеки. За изравняване размера на акциите до кратни на 10 
/десет/ - номинална стойност на 1 бр. акция, съобразно устава на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, Община Варна допълнително 
следва да внесе парична вноска в размер на 8,00 /осем/ лева. 



2. Изменя чл. 5 от Устава на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД, който да придобие следния вид: 

„Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 8 293 730 (осем 
милиона двеста деветдесет и три хиляди седемстотин и тридесет) лева, 
разпределен в 829 373 дяла, по 10 лева всеки един дял, представляващ: 

а/ апортна вноска на Община Варна – едноличен собственик в размер 
на 8 293 722 лв., по балансова стойност на ДМА; 

б/ парична вноска в размер на 8 лв. 
3. Общински съвет – Варна възлага на Управителя на 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД да предприеме всички 
необходими действия за вписване на горепосочените обстоятелства по 
отношение увеличаването на капитала по партидата на дружеството в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и да представи 
актуален устав на дружеството, съобразен с приетите промени към датата 
на вземане на решението. 

 
Имате думата за мнения и съображения. Милена Димова не участва в 

гласуването – за протокола. Няма мнения и съображения. Г-н Атанасов, 
заповядайте. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Във документите, 

които са при мен е написано следното: капиталът на дружеството е в 
размер на 8 293 730, разпределени в 829 373 дяла по 10 лв., което обаче 
като ги събера - може би в цифрите има някаква … Или аз бъркам? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
829 373 дружествени  дяла от по 10 лв. и като се умножи сумата … 
 
Христо АТАНАСОВ 
Не, не, не. За тройката отзад говоря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно така е – 373. 
 
Христо АТАНСОВ 
Отдолу на това, т.е. в 10 лв. и 8 лв. са тези, които трябва да се 

добавят до 8 293 722. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Става … А може би е … Да. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Което трябва да бъде довнесено в … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И 30, да. Точно така е сметката. Да, да. Колеги, в режим на 

гласуване. 
 
   Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

25-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т. 4  и чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 51б, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 38 от Закона за лечебните заведения, чл. 8, ал. 
1, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества и по 
предложение от кмета на Община Варна с изх. № Д13001105ВН-
105ВН/27.11.2015 г., Общински съвет – Варна увеличава капитала на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД чрез 
включване в капитала на дружеството на следните дълготрайни 
материални активи: 

- мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор в 
комплект с верификационна, планираща и локална мрежа за обмен на 
лъчетерапевтична информация с технологично оборудване за въвеждане на 
системата в експлоатация, с балансова стойност в размер на 2 637 546,00 
(два милиона шестстотин тридесет и седем хиляди петстотин четиридесет 
и шест) лева; 

- компютърен томограф със софтуер за симулация на 
лъчелечението, с балансова стойност в размер на 718 716,00 (седемстотин 
и осемнадесет хиляди седемстотин и шестнадесет) лева; 

- дозиметрична апаратура, с балансова стойност в размер на 
479 160,00 (четиристотин седемдесет и девет хиляди сто и шестдесет) лева, 
от 4 458 300 (четири милиона четиристотин петдесет и осем хиляди и 
триста) лева на 8 293 730 (осем милиона двеста деветдесет и три хиляди и 
седемстотин и тридесет) лева чрез записване от едноличния собственик на 
капитала Община Варна на нови 383 543 броя дяла с номинална стойност 
от по 10 лева всеки. За изравняване размера на дяловете до кратни на 10 
/десет/ – номинална стойност на един дял, съобразно устава на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 



Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, Община Варна допълнително 
следва да внесе парична вноска в размер на 8,00 /осем/ лева. 

25-7-1. Изменя чл. 5 от Устава на „Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков 
– Варна” ЕООД, който да придобие следния вид: 

„Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 8 293 730 (осем 
милиона двеста деветдесет и три хиляди седемстотин и тридесет) лева, 
разпределен в 829 373 дяла, по 10 лева всеки един дял, представляващ: 

а/ апортна вноска на Община Варна – едноличен собственик в размер 
на 8 293 722 лв., по балансова стойност на ДМА; 

б/ парична вноска в размер на 8 лв. 
25-7-2. Общински съвет – Варна възлага на Управителя на 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД да предприеме всички 
необходими действия за вписване на горепосочените обстоятелства по 
отношение увеличаването на капитала по партидата на дружеството в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и да представи 
актуален устав на дружеството, съобразен с приетите промени към датата 
на вземане на решението. 

 
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 3, предложението се приема. 
 
Преминаваме към точка осем от дневния ред. 
 
 
 
 

  



VIII. 
 
По точка осма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община 

Варна с проектно предложение по Оперативна програма „Добро 
управление“, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управление на 
ЕСИФ“ (ПО4), по процедура „Осигуряване функционирането на 
националната мрежа от 27 областни информационни центрове“. 

 
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
26-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД15028796ВН/26.11.2015 г., Общински съвет – Варна реши:  

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05SFOP001-4.001 с наименование „Осигуряване 
функционирането на националната мрежа от 27 областни 
информационни центрове“, по приоритетна ос № 4 „Техническа помощ 
за управлението на ЕСИФ“ на ОП „Добро управление“. 

2. Дава съгласие за осигуряване на финансов ресурс, необходим за 
изпълнението на планираните по проекта дейности и резултати, за 
покриване на допустимите разходи по проекта, преди същите да бъдат 
възстановени от ОП „Добро управление“, с цел осигуряване на 
непрекъсваемост на дейността на Областен информационен център – 
Варна. 

3. Дава съгласие за предоставяне до 2023 г., на 70 кв.м. от сградата, 
находяща се на адрес, гр. Варна, пл. „Митрополит Симеон“ в УПИ IV-
1506,39, кв. 136, по плана на 7-ми м. р. на гр. Варна – за целите на 
Областен информационен център, както и за извършване на текущи 
ремонти в сградата. 

 
Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. В режим на 

гласуване. 
 



Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 4, предложението се приема. 

 
Преминаваме към точка девет от дневния ред. 

  



IX. 
 
По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Вземане на решение за телевизионно излъчване на 

заседанията на Общински съвет – Варна. 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е: 

27-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23  от ЗМСМА и чл. 49 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава прякото излъчване на заседанията на 
Общински съвет – Варна да бъде в ефира на Телевизия „Черно море”, 
при заплащане на 600 /шестстотин/ лева, без включен ДДС на ден. 

Средствата за заплащане на разхода са за сметка на Общински съвет 
– Варна. 

 
Имате думата за мнения и съображения, колеги. Марица Гърдева, 

заповядайте. .. Марица Гърдева не участва в гласуването. В режим на 
гласуване, колеги. 

 
Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 0; 

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

  



X. 
 
По точка десета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Избор и упълномощаване на представител на Община 

Варна да участва в Общо събрание на „Асоциация по В и К”, в област с 
административен център Варна, насрочено на 18.12.2015 г. 

 
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание … Първо давам думата за предложения за 

пълномощник. Заповядайте, г-жо Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
От името на групата общински съветници на „ГЕРБ“, предлагам 

Пейчо Иванов Бюлбюлев, той е експерт в областта години наред е бил 
старши експерт в администрацията, точно в тази област, така че е запознат 
и ще защитава интересите на общината. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други предложения, колеги? Не виждам. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

28-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 
от ЗМСМА и чл. 198е от Закона за водите, Общински съвет – Варна 
определя за мандат 2015 – 2019 г., Пейчо Иванов Бюлбюлев за свой 
представител в Асоциация по В и К в област с административен център – 
Варна, който да участва в работата на Асоциацията при невъзможност на 
кмета на Община Варна да присъства. 

 
В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
29-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 

от ЗМСМА и чл. 198е от Закона за водите, и във връзка с писмо с 
№РД15028354_001ВН/24.11.2015 г. от Областен управител на област с 
административен център Варна, Общински съвет – Варна упълномощава, 



при невъзможност на кмета на община Варна да присъства, представителя 
на община Варна – общинския съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев, да 
участва в Общото събрание на Асоциация по В и К в област с 
административен център – Варна, което ще се проведе на 18 декември 
2015 г. от 10,00 часа, в заседателната зала на Областна администрация 
Варна, и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред 
точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
проектобюджет на Асоциация по В и К на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна за 
2016 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: „Други“ - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна.  

29-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на Асоциация 
по В и К в област с административен център – Варна, представителят на 
община Варна общинският съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев, на 
следващото заседание на Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад 
за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Който е съгласен, 

извинявам се още един път, режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 1; 

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

  



XI. 
 
По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Освобождаване на контрольори на „Обреди” ЕООД, 

„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания Д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД, „Диагностично 
консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД 
и „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – 
Варна” ЕООД. 

Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

30-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава – Димитър Господинов Колев 
като контрольор на „Обреди” ЕООД. 

 
Мнения и съображения? Димитър Колев не участва в гласуването. 

Няма мнения и съображения. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Колеги, правя процедурно предложение следващите три подточки от 

тази точка от дневния ред предвид обстоятелството, че става въпрос за 
едни и същи, на едни и същи правни основания са всичките, да ги 
гласуваме анблок. Става въпрос за трите лечебни заведения, 
контрольорите да бъдат гласувани анблок предвид обстоятелството, че са 
на едни и същи правни основания. В режим на гласуване, процедурното 
предложение.   

 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
31-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ, Общински съвет – 
Варна освобождава контрольора на „Специализирана болница за 



активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко А. Марков – 
Варна” ЕООД – Милена Славова Димова. 

 
32-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ, Общински съвет – 
Варна освобождава контрольора на „Диагностично консултативен 
център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД – Веселин Божимиров 
Ангелов.  

 
33-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от 

ТЗ, във връзка с чл. 62, ал. 3, чл. 64, ал. 1, т. 7 от ЗЛЗ, Общински съвет – 
Варна освобождава контрольора на „Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД – Калина 
Вълчева Пеева. 

 
Не участват в гласуването Веселин Ангелов, Милена Димова и 

Калина Пеева. Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на 
гласуване.   

 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Преминаваме към точка дванадесет от дневния ред. 
 
 

  



XII. 
 
По точка дванадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на запис на заповед  с 

нов срок по Проект “Естетизация и модернизация на главни пешеходни 
зони и зони за обществен отдих на град Варна” на ОП “Регионално 
развитие” 2007-2013 г. 

 
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по предложение на 

кмета на Община Варна с № РД15029205ВН/01.12.2015 г., Общински съвет 
– Варна във връзка със свое решение № 1186-7(25)/30.10.2013 г., изменено с 
решение № 2085-10(40)/30.03.2015 г. за поет общински дълг в размер на 
1 622 500 лв. (един милион шестстотин двадесет и две хиляди и петстотин 
лева), във връзка с промяната на стойността на ДБФП № BG161PO001/1.4-
09/2012/006 и удължаване срока на същия упълномощава кмета на Община 
Варна да издаде в полза на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма 
„Регионално развитие 2007 - 2013 г.“ – Главна дирекция „Програмиране на 
регионалното развитие”, нова Запис на заповед по образец, със срок на 
предявяване за плащане до 21.03.2016 г. (два месеца след приключване на 
проекта),  гарантиращ пълния размер на авансово плащане в размер на 4 156 
014,39 лева (четири милиона сто петдесет и шест хиляди и четиринадесет 
лева и тридесет и девет стотинки) по Договор за БФП № BG161PO001/1.4-
09/2012/006 за изпълнение на Проект № BG161PO001-1.4.09-0006 
„Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за 
обществен отдих на град Варна”, финансиран по схема № BG161PO001/1.4-
09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на 
физическата среда и превенция на риска” на ОП „Регионално развитие 2007 
- 2013 г.“, съгласно приложение към настоящото решение. 

Запис на заповед по т. 1 да се предаде на УО на ОПРР след предаване 
от негова страна на Запис на заповед, поета като общински дълг с решение 
№ 2085-10(40)/30.03.2015 г., гарантиращ пълния размер на полученото 
авансово плащане в размер на 1 622 500 лева (един милион шестстотин 
двадесет и две хиляди и петстотин лева). 

На основание чл. 60, ал. 1 от ЗМСМА Общински съвет – Варна 
допуска предварително изпълнение на горните решения, тъй като от 
закъснението на изпълнението им може да последва значителна вреда за 



изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 
161PO001/1.4-09/2012/006. 

 
Имате думата за мнения и съображения, колеги. Г-н Атанасов, 

заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, тъй като в тази точка 

нямаше материали, с които да се запознаем, надявам се, че всичко по този 
проект е наред и аз … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Изпратени са. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Е, къде са те? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На имейлите са. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Последния момент ги нямаше? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вчера са изпратени, когато са входирани, веднага са изпратени. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Просто не сме се запознали, ако може някой от администрацията 

малко повече да ни запознае. Иначе нямам повече въпроси, дали всичко по 
проекта е наред. .. Дали всичко по проекта е наред, някой от 
администрацията да ни въведе малко повече, защото явно аз не съм 
погледнал, че в последния момент са изпратени материалите по тази точка. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз благодаря. Докато дойде представител на администрацията да 

даде разяснение, става въпрос за 3,8 млн., които .. Мая Иванова. 3,8 млн. по 
отношение на частта от бул. „Трети март“, които държавата отпусна, 
частта от „Цар Освободител“, до „Ян Хунияди“. 

 
 
 



Мая ИВАНОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, необходимостта от издаване на нов Запис на заповед към 
Оперативна програма „Регионално развитие“ е обусловена от това, че в 
началото договора за безвъзмездна финансова помощ беше на стойност 
5 900 000 лв., от които 4 750 000 безвъзмездна финансова помощ и върху 
техния аванс беше издадена Запис на заповед за 1 622 500. Със 
сключването на два допълнителни обекта към договора за безвъзмездна 
помощ се отпуснаха още 3 303 000 лв. за изпълнението на девет 
допълнителни обекта и 3 500 000 лв. за възстановяване на средствата за 
ремонтирания бул. „Трети …“, ремонтираната отсечка на бул. „Трети 
март“. С това стойността на безвъзмездната помощ от 4 750 000, нарасна 
на 11 млн. Не мога да ви цитирам и колко хиляди. И вече общината има 
право на 35 % авансово плащане върху новата стойност на договора, което 
авансово плащане е 4 156 000. И тази разлика между 4 156 000 и 1 622 000, 
тя е 2 493 000, ние можем да я получим сега, като подадем новия Запис на 
заповед, още първата половина на месец декември и да направим 
окончателните разплащания по договора с авансовите средства. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, има ли други мнения и съображения, и 

въпроси разбира се? Не виждам. В режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
34-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на Община Варна с № РД15029205ВН/01.12.2015 г., 
Общински съвет – Варна във връзка със свое Решение № 1186-
7/25/30.10.2013 г., изменено с Решение № 2085-10/40/30.03.2015 г. за поет 
общински дълг в размер на 1 622 500 лв. (един милион шестстотин двадесет 
и две хиляди и петстотин лева), във връзка с промяната на стойността на 
ДБФП № BG161PO001/1.4-09/2012/006 и удължаване срока на същия 
упълномощава кмета на Община Варна да издаде в полза на Министерство 
на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. – Главна 
дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, нова Запис на заповед 
по образец, със срок на предявяване за плащане до 21.03.2016 г., а именно 
два месеца след приключване на проекта,  гарантиращ пълния размер на 
авансово плащане в размер на 4 156 014,39 лева (четири милиона сто 



петдесет и шест хиляди и четиринадесет лева, тридесет и девет стотинки) 
по Договор за БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/006 за изпълнение на 
Проект № BG161PO001-1.4.09-0006 “Естетизация и модернизация на 
главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна”, 
финансиран по схема № BG161PO001/1.4-09/2012 “Зелена и достъпна 
градска среда”, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”, Операция 1.4: “Подобряване на физическата среда и превенция 
на риска” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г., съгласно приложение 
към настоящото решение. 

34-12-1. Запис на заповед, съгласно решение № 34-12/2/02.12.2015 г. 
на Общински съвет – Варна, да се предаде на УО на ОПРР след предаване 
от негова страна на Запис на заповед, поета като общински дълг с Решение 
№ 2085-10/40/30.03.2015 г., гарантиращ пълния размер на полученото 
авансово плащане в размер на 1 622 500 лева (един милион шестстотин 
двадесет и две хиляди и петстотин лева). 

34-12-2. На основание чл. 60, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна допуска предварително изпълнение на горните решения, тъй като от 
закъснението на изпълнението им може да последва значителна вреда за 
изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 
161PO001/1.4-09/2012/006. 

 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Марица Гърдева за протокола „за“. 
Преминаваме към точка тринадесет от дневния ред, която беше 

допълнително включена. 
 
 

  



XIII. 
 
По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Даване на съгласие за подписване на Анекс към 

договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект 
„Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за 
обществен отдих на град Варна“. 

 
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № РД13012506ВН-
179ВН/01.12.2015 г.,  Общински съвет – Варна реши: 

1. Поема ангажимент, предназначението на резервен обект  
„Реконструкция на бул. „Трети март“ в участъка от бул. „Цар 
Освободител“ до бул. „Ян Хунияди“, Първи етап: Участък от бул. 
„Република“ до бул. „Ян Хунияди“, район „Младост“, гр. Варна“ по проект 
№ BG161PO001-1.4.09-0006 „Естетизация и модернизация на главни 
пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна”, финансиран по 
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-
09/2012/006, да не бъде променяно за период не по-малък от 5 години след 
приключване на дейностите по проекта. 

2. Декларира, че елементите на подземната техническа 
инфраструктура на обект  „Реконструкция на бул. „Трети март“ в участъка 
от бул. „Цар Освободител“ до бул. „Ян Хунияди“, Първи етап: Участък от 
бул. „Република“ до бул. „Ян Хунияди“, район „Младост“, гр. Варна“ са 
напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване 
по ОП „Регионално развитие 2007 - 2013 г.“. 

 
Имате думата за мнения и съображения, колеги. Г-н Атанасов, 

заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, във връзка само ще се 

върна - днес в 08.31 ч. съм получил това, което е и ако беше допълнително 
трябваше да бъде включено в материалите. Така че не е включено в 
дневния ред и затова го питам, това което е предоставено на нас, затова  ми 
е въпроса към Вас, и искам по тази точка също допълнително разяснение 
от администрацията, защото го нямам като материал при себе си. 
Благодаря. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте г-жо Иванова, ако не бъркам името. Да, Мая Иванова - 

да дадете разяснение за колегите.  
 
Мая ИВАНОВА 
Това е резервен обект подаден за финансиране от ОП „Регионално 

развитие“ във връзка с взето от тяхна страна решение за свободни средства 
по схема „Зелена и достъпна градска среда“ и предложиха на общините да 
дадат предложения за обекти в напреднал етап на изпълнение или такива, 
които са изпълнени и отговарят на изискванията на схемата, за да бъдат 
възстановени средствата. Ние сме подали бул. „Трети март“ в този 
участък, той е завършен обект, но изисква в самия Анекс към договора е 
записано, че това решение на Общински съвет е необходимо, че е 
изградена подземната инфраструктура към момента на кандидатстване, 
защото това са изисквания на насоките за кандидатстване на договора за 
безвъзмездна помощ. Обекта е завършен, но той трябва да има решения, 
каквито са взети за останалите десет обекта, които са в естетизацията. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, благодаря Ви. … Не разбрах. 
 
Мая ИВАНОВА 
Да няма промяна на … 
 
Янко СТАНЕВ 
…………. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не е гаранция, става въпрос, че ние декларираме, че няма да 

променяме предназначението на булеварда. .. Да, да. … Това е гаранцията, 
че няма да променяме предназначението на булеварда. …. Да. .. Благодаря 
Ви. Други мнения и съображения има ли? Не виждам. Режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
35-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и 

по предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД13012506ВН-
179ВН/01.12.2015 г.,  Общински съвет – Варна реши: 



35-13-1. Поема ангажимент, предназначението на резервен обект  
„Реконструкция на бул. „Трети март“ в участъка от бул. „Цар 
Освободител“ до бул. „Ян Хунияди“, Първи етап: Участък от бул. 
„Република“ до бул. „Ян Хунияди“, район „Младост“, гр. Варна“ по проект 
№ BG161PO001-1.4.09-0006 „Естетизация и модернизация на главни 
пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна”, финансиран 
по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-
09/2012/006, да не бъде променяно за период не по-малък от 5 години след 
приключване на дейностите по проекта. 

35-13-2. Декларира, че елементите на подземната техническа 
инфраструктура на обект  „Реконструкция на бул. „Трети март“ в участъка 
от бул. „Цар Освободител“ до бул. „Ян Хунияди“, Първи етап: Участък от 
бул. „Република“ до бул. „Ян Хунияди“, район „Младост“, гр. Варна“ са 
напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване 
по ОП „Регионално развитие 2007 - 2013 г.“. 

 
Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Преминаваме към точка четиринадесет от дневния ред. 
 
 
 
 

  



XIV. 
 
По точка четиринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Възлагане на ПК „Собственост и стопанство“ да 

разгледа въпроса за отдаването под наем на част от магазин в Централни 
гробища, находящ се в гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 1. 

 
Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да дадете кратко разяснение по същество на въпроса и да 

предложите какво решение да вземем.  
 
Росен МАРКОВ 
Девет години от 2000 до 2009 г. се борих да върна църквата на 

Централни гробища, по най-различни начини и накрая я върнах скандално. 
Осъдиха ме за хулиганство, дай Боже повече хулигани на България, 
такива. Така че, но нещата ги свърших половинчато. Значи половината 
църква е църква, ако това може да е църква, то е едно параклисче, в което 
при 20 човека, значи стотици погребения се извършват, при 20 човека, 
другите чакат отвънка. Другата половина е отдадена, тъй като то беше, 
цялата църква беше на „Обреди“, още по комунистическо време е взета, я 
ползва „Обреди“ за магазин, траурен магазин. Идеята е да има както 
църква, тази църква е строена от варненци за християните като мен и като 
вас, и вярващи естествено, и отделно да си има съвременен траурен 
магазин, който е възможност на „Обреди“. Точката, която искам вие да 
гласувате като е: общинска фирма „Обреди“ ЕООД да освободи частта 
(магазин под наем) от църквата в Централни гробища град Варна“. И по 
този начин ще имаме хем църква, хем траурен магазин. Кофти е наистина, 
но всички минаваме през гробищата. Моето верою, пожелавам го на 
всички, това е „Бог е България“, поне в сериозните неща, които правя го 
следвам. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да разбирам, че предлагате „Обреди“ ЕООД да прекрати сключения 

договор за наем с Българската Православна църква. 
 
Росен МАРКОВ 
Да прекрати договор за наем с църквата … И търговците от храма, 

важи не само за търговците като мен, но и за църковните служители. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах Ви, благодаря. Христо Атанасов поиска думата колегата, 

след това д-р Станев поиска думата. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, говорихме си преди 

малко, съгласен съм с това, но хайде да спазим процедурата, да си мине 
през комисията, да вземем решение, да възложим на управителя да пусне 
писмо до другата страна, която е наемодателя и после ще го гласуваме. И 
това го коментирахме с Вас и мисля, че това е правилния начин, Вие се 
съгласихте, че това е по-правилния начин. 

 
Росен МАРКОВ 
Не съм се съгласил. Чух само Вашето мнение. Г-н Атанасов, предния 

път искам да подаря на Варна моята уникална „Алея на славата“, вкарахме 
я в комисия, това е „Алея на славата“, която я няма никъде в света, 
вкарахме я в комисия, от това нищо не става, не стана. Ние гласуваме 
господа, дами и господа общински съветници, гласуваме по принцип, ние 
не гласуваме. То естествено, че ще бъдат спазени всички юридически 
норми, ние гласуваме по принцип трябва ли да има в Централните гробища 
на Варна една църква и един хубав траурен магазин. Ние за това гласуваме, 
ние нищо друго не гласуваме. После ще бъдат спазени всички процедури 
естествено, то няма как да стане иначе. Но това са общински пари, всеки 
месец 500 лв. се броят на църквата.    

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Марков. Д-р Станев, заповядайте. След това д-р 

Липчев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, решението е едно днес, което е 

възможно – първо, по отношение на това, което говори г-н Росен Марков, 
по първия въпрос за „Алеята на славата“. Не е вярно г-н Марков, 
общинския съвет и общинската администрация много усилено се 
разглеждат два проекта за такава алея, включително се оглеждат местата и 
на Гробищния парк, за което Вие ще научите съвсем скоро, защото ще Ви 
вземат да ходите да обикаляте. Включително и там, където съществува 
сега така нар „Адмиралска алея“ и редицата видни варненци, които са 
погребани в гробищата чиито гробове не се поддържат. И всичко това ще 
бъде променено в наредбата, която се предложи и която не беше приета на 
пети август – знаменателна дата в историята на Общински съвет, това 
вътре фигурираше. Затова аз .. Това е по първия въпрос - това се движи и 



Вие ще го видите, защото вероятно от архитектурата ще трябва да мине 
първо, ще го видите на таблетите. А по втория въпрос - ясно е, че днес 
Общински съвет може да вземе следното решение: препоръчва и взима 
решение, и препоръчва на комисията по „Собственост и стопанство“ да 
разгледа въпроса, защото този въпрос Вие го повдигате правилно, защото 
„Обреди“ също искат да се отърват от този магазин, за да не плащат наем 
на, как се казва, на Митрополията. Митрополията пък иска магазина, но 
вероятно сега пък както разбирам, ако правилно съм разбрал, Вие искате 
Митрополията да не може да го отдава под наем на други фирми. … Така 
ли е? …. А, не … Добре, аз все пак нека да питам, пък в комисията най-
вероятно ще стане ясно. … Добре, значи добре. .. В такъв случай 
предлагам г-н председател, проект за решение, гласува препоръчва на 
комисията по „Собственост“ да разгледа въпроса …. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да отправим за окончателно решение към комисия по „Собственост“.  
 
Янко СТАНЕВ 
…. за окончателно решение. Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах, благодаря. Д-р Липчев, заповядайте. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
В известен смисъл искам да допълня проекта за решение. В крайна 

сметка мисля, че на никой тук от присъстващите, с изключение може би на 
г-н Станев не му стана ясно какъв е договора, който има този магазин и на 
кого е магазина и какъв е договора. Така че да допълня … Ясно, че е на 
църквата, но не стана ясно какъв е договора. Така, мисълта ми е на 
следващата комисия, там да се реши въпроса, нека там да поканим да 
присъстват и управителката на „Обреди“, заедно с договора и с 
документите да дойдат на комисията, г-н Марков и да ги разгледаме, там 
да се вземе най-доброто решение. .. И представител на Митрополията, това 
имахме предвид. Не става въпрос да го забавим, просто да вземем 
достатъчно компетентно решение. Защото на последната сесия, която беше 
на пети август, там бяха взети някои решения, които не бяха точни и 
устойчиви … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не влизайте в диалогов режим, моля. 
 
 



Петър ЛИПЧЕВ 
Така че моето предложение … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не влизайте в диалогов режим. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
… е да допълним това на г-н Станев .. Нищо не е забравено, г-н 

Станев. Не се притеснявай. .. Да. … И така че нека към проекта за решение 
да формулирам така - да поканим представител, както на „Обреди“ с 
договорите, така и представител на Митрополията на следващата комисия 
по „Собственост и стопанство“. .. Да. И г-н Марков също. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колеги, има ли други мнения и съображения? Д-р 

Бояджиев, заповядайте. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Лично обяснение - не ни провокирайте д-р Станев … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Обяснение към кого? 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Към г-н Станев. Не ни провокирайте … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Той не е отправил към Вас реплика. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Защо? Беше споменато моето име.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз не съм чул. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Моля Ви се, г-н председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не съм чул. .. Добре, заповядайте. 
 
 



Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Не ни провокирайте нали, за да не взимаме нещата пак в свои ръце, 

първо … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Пак да ги вземете в свои ръце? 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Да.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кога сте ги вземали в свои ръце? 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Моля? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кога сте ги вземали в свои ръце? 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Така каза г-н Станев, нали аз го цитирам. Да.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аха. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Да. Записвайте си. Не, Вие го слушате по принцип … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не ме репликирайте моля, дал съм Ви думата за реплика към д-р 

Станев.  
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, още веднъж. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Ами, това беше репликата. Благодаря. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Много благодаря. Колеги, има ли други предложения, ще поставя на 

гласуване .. Марица Гърдева, да - заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Колеги извинявайте, ама става въпрос за един изключително важен 

духовен въпрос, който засяга всички варненци и да го превръщаме по този 
начин, не е нормално. Дайте малко по-сериозно.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, поставям … 
 
Росен МАРКОВ 
И аз само ще допълня, за да ви е ясно всичко … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Марков … 
 
Росен МАРКОВ 
Значи казвате, че има втора страна, това е Църквата. Църквата ще ви 

кажа, че аз върнах църквата без никой един от тях да дойде да ми помогне. 
Аз им занесох църквата на тепсия. Това е истината на втората страна. Тъй 
че дайте да ударим по масата и да има кажем, там трябва да има църква, 
там трябва да има ритуален дом, хубав, съвременен. Това е истината. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Първо поставям предложението на гласуване на д-р 

Станев, на колегата Христо Атанасов и на д-р Липчев, съвместното да се 
отправи към комисия по „Собственост“, на която да се поканят 
представители на Митрополията, на „Обреди“ и г-н Марков, за да вземат 
решение по същество. В режим на гласуване колеги. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
36-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна възлага на председателя на ПК „Собственост и стопанство“ да 
разгледа въпроса за отдаването под наем на част от магазин в Централни 
гробища, находящ се в гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 1, като покани 
на воденото от него заседание представител на Варненската и 
Великопреславска митрополия и управителя на „Обреди“ ЕООД.  



 
Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 2, предложението се приема. 
 
Отправяме към комисия по „Собственост“ на следващото заседание, 

да вземе окончателно решение по темата, която поставихте г-н Марков.  
Преминаваме към точка последна. 

  



XV. 
 
По точка петнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 

Докл.: Т. Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само предварително ще кажа, че няма постъпили писмени заявления, 

така че давам думата, първо г-жа Савова. 
 
Веселина САВОВА 
От тук нататък, ако имам предложения, ще давам писмени заявления. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това е Ваше право. Ако прецените писмено, ако не …. 
 
Веселина САВОВА 
Сега, раздаваме на съответно председателите на групи и на Вас също 

ще го дам. Каква е темата, която искам да поставя за разглеждане, която за 
разлика от г-н Росен Марков, знам че трябва да мине през комисии. Така, 
Община Варна спечели титлата „Европейска младежка столица 2017“, 
общата сума на разходите, които предстоят са 4 950 000 евро. Повече така 
информация, вие ще прочетете в материалите - основните източници на 
приходи, които трябва да гарантират тези разходи, това са местния 
бюджет, като се очаква 43 % от общия приход да бъде от местния бюджет 
на Варна, т.е. вие ще трябва да гласувате тези пари. И сега ви цитирам, 
според апликационната форма, с която Община Варна е кандидатствала и 
спечелила тази титла, инициативата ще бъде реализирана чрез юридически 
регистрирана неправителствена структура определена от Община Варна. 
Членовете на управителния съвет ще бъдат избрани по специално 
разработени критерии от Община Варна, така че да бъдат включени 
личности с доказана репутация. Подбора ще има за цел да осигури 
конкурентен, професионален екип и т.н. И тази, това изречение  е 
изключително важно, с което същността се структурира съответно 
управляващия орган - кметът изготвя предложение до общинския съвет за 
учредяване на сдружение в обществена полза по Закона за юридически 
лица с нестопанска цел. След гласуване от общинския съвет се взима 
решение за учредяване на сдружението. Моля ви г-н Балабанов, малко да 
се осигури … 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Може ли малко тишина, колеги и уважаеми гости. Нека да 

изслушаме дамата, след това … 



Веселина САВОВА 
Въпросите които .. Въпросите, които всъщност искам да бъдат 

поставени и които разбира се и вие като съветници се надявам да гледате. 
Моля да ми предоставите специално разработените критерии, по които са 
подбрани организациите учредителки на това сдружение, както и 
физически лица избрани в управителния съвет на сдружението. Защото 
това е задължителен елемент от апликационната форма. Моля да ми 
предоставите списъка на организациите учредителки и физическите лица 
членове на този управителен съвет. Моля да ми предоставите устава на 
това сдружение и какви са въпросите: кои са лицата определени за членове 
на управителни съвет, които ще отстояват интересите на Община Варна и 
ще представляват гражданите на Варна в това сдружение; как са избрани; 
отговаря ли тяхната бройка на ангажимента на Община Варна за 
осигуряване на 43 % от общия бюджет; предвидени ли са в устава на 
сдружението ангажименти то да се отчита пред Община Варна и 
общинския съвет. Мисля, че това е от изключително важно значение. И 
последно, но не по важност: въпреки, че основно изискване при 
кандидатстването е публичност и прозрачност на процесите и 
документите, те все още не са преведени на български език. Моля да 
коригирате този недопустим пропуск, българския език е официален език в 
Европейския съюз, а в случая говорим и за българска кандидатура. Това е с 
което искам да ви обърна внимание. Значи, защо се вълнувам толкова по 
този въпрос, защото част от екипа, който работи в момента по „Варна 
Европейска младежка столица“ се дублира с екипа, който беше за „Варна 
кандидат за културна столица на Европа“. Това дублиране, защо ме 
притеснява, защото когато най-после .. Когато най-после стана публично 
известна информацията за „Европейска столица на културата“, вътре 
имаше някои проекти, които мен лично ме шокираха. Искрено се надявам 
в проектите, които ще излязат в „Европейската младежка столица“ да 
нямаме подобни шокови състояния. И за какво става дума, също съвсем на 
кратко - искрено се надявам, че сред общинските съветници няма 
мнозинство от лесбийки, гейове, транссексуални и интерсексуални. Не, не 
се усмихвайте, това са, това е така .. Искрено се надявам .. Няма да ги 
дискриминираме, но имаше предвиден европейски гей парад от Варна до 
всички точки в Европа със съответните конференции. По тази програма 
беше културната. И тъй като се надявам това да не се прехвърли … 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах Ви прекрасно. 
 
 
 

 
 
 



Веселина САВОВА 
… при младежите, искам вашето съдействие, защото смятам, че 

хетеросексуалните тук са мнозинство. И за да изляза от шеговитата форма 
… 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за тишина, колеги. 
 

Веселина САВОВА 
Много е сериозен въпроса и никак не е смешен. .. В момента вече е 

направено някакво учредяване някъде, но няма официален документ, няма 
предложение на кмета. Това учредяване са изключени студентските съвети 
на Варна. И аз не зная кои са младежите, които ще представляват тези 
студенти. Затова ви моля просто да се разгледа в комисиите  и тази 
информация … 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля, дайте в писмен вид това нещо …. 
 
Веселина САВОВА 
Да, да, веднага Ви го връчвам. .. Да. Благодаря ви за вниманието. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В деловодството по каналния ред само ще помоля, за да може да 

стигне официално. Да. 
 

Екатерина ДИМОВА 
Може ли и на мен думата? 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Дайте ми един екземпляр, но официално в деловодството да го 

внесете ще помоля. .. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Г-жа Маргарита 
Атанасова … 

 

Екатерина ДИМОВА 
Има още двама, даже трима граждани да се изкажат, така че 

изчакайте, не е приключило. .. Не е приключило. Има още трима граждани, 
четири. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, моля ви да изслушаме гражданите. Г-жа Маргарита 

Атанасова. 
 

Маргарита АТАНАСОВА 
Уважаеми г-н председател, благодаря Ви за дадената дума, уважаеми 

дами и господа общински съветници, уважаеми съграждани от град Варна. 



Обръщам се към вас с няколко послания и с благодарност към бившия 
Общински съвет, като представител на, председател на истинската 
„Грамада“ и председател на истинския „Отворен обществен съвет“, не 
дубликатите, копи – пейст. Така, да благодаря на бившия Общински съвет, 
който в частност с г-жа Лидия Маринова - месец май на заседанието си, 
внесох много бързо една молба, която трябваше да се финансира бащата на 
едно дете, което се нуждаеше от трансплантация. Аз съм качила 
документите на „Грамада“, но не знам дали всички съветници са ги видели, 
тъй като в момента има нови съветници. Да благодаря на г-жа Маринова, 
на д-р Янко Станев, на д-р Бояджиев, д-р Липчев, тези които хората 
подкрепиха тази кауза и се отпуснаха веднага тези средства от 5 хил. лв. 
Парите са отишли за едно добро дело, едно шест месечно бебе беше 
спасено … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за тишина колеги. Моля за тишина. Нека да изслушаме, по-

бързо ще приключим по този начин. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
В град Бирмингам, тъй като в България нямаше абсолютно никаква 

възможност да бъде спасено с трансплантация от трупен донор, тъй като 
майката и бащата се оказаха несъвместимост, отхвърли се, така. Детето е 
изписано края на септември, но трябва да остане още шест месеца в 
Бирмингам, така че благодаря за бързата намеса и искам да кажа на г-н 
Атанасов, тогава той скочи, той винаги е против всяко едно предложение 
на гражданите. Много моля, когато Маргарита Атанасова предлага нещо, 
тя винаги има документи за това. Това е едното, с което благодаря на 
общинските съветници и се надявам с тези, които наново, тези които са 
приети в момента, уважаеми дами и господа, пожелаваме ви попътен 
вятър, успешна работа на вашето работно поприще, отворени платна, но 
ние винаги ще бъдем коректив или ще искаме нещо от вас, затова ви 
молим нали да ни съдействате, когато молим за граждани или молим за 
социална дейност или за нещо друго. Просто когато няма време, не можем 
да се намесим. Още нещо да ви благодаря днес - вие направихте един 
огромен жест, вие в момента разрешихте въпроса за болница, 
Онкологичната болница „Д-р Марков“. Никой от вас не е застрахован, не 
знае утре какво може да му се случи. Аз минах по тези пътеки, за седем 
месеца бях излекувана и това, което вие направихте без да чакате комисия, 
беше едно огромно дело, за което можем да ви благодарим, не само 
варненци, а цяла Северна България, която се лекува в тази болница. 
Благодаря ви за всичко.   

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Заповядайте, моля само да се представите на 

микрофона, тъй като не се познаваме. 
 
Мария ГИЧЕВА 
Казвам се Мария Гичева и съм родител на дете с цьолиакия, което ще 

разясня на кратко е непоносимост към глутен.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за тишина, колеги. 
 
Мария ГИЧЕВА 
От миналата година, септември месец поставихме въпроса в 

общината и съвместно с всички институции и доцент докторите на град 
Варна, с детски гастроентеролози доц. Георгиева и доц. Панчева 
започнахме да търсим решение на този въпрос. Довели сме нещата до 
краен етап, всичко е подготвено и по последна информация от дирекция 
„Образование“ чакаме да мине, да минат документите Общински съвет, 
което ще рече, че трябва да има по-висок оклад за тези деца, тъй като 
изискват специални, да бъдат закупени специални храни и някъде около 2 
лв. се вдига всъщност оклада на такова дете. Говорим за деца, 35 деца към 
момента, нали не говорим за хиляди деца, но вече година и два, три месеца 
чакаме да бъде финализирано това нещо. Да не говорим … 

 
Янко СТАНЕВ 
………….. /н.р./ 
 

Мария ГИЧЕВА 
В смисъл, към момента още не знаем какво се случва. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи можем да поемем ангажимент, да извършим проверка и на 

следваща сесия да внесем предложение за решение.  
 
Мария ГИЧЕВА 
В смисъл, какво се случва? Аз знам, че …. На другата сесия? Добре, 

благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За следваща сесия поемаме ангажимент да Ви дадем отговор и да 

внесем предложението. … Благодаря Ви. Има ли други граждани, които 



искат да се изкажат? Да, заповядайте. Само се представете за микрофона, 
ако обичате. 

 
Екатерина ДИМОВА 
Екатерина Димова, гражданин на Варна. Предложението ми е във 

връзка със зелените системи на града, които все повече изчезват. Над 3 
млн. е за 2016 бюджета за поддръжката им, а на практика всъщност ги 
унищожаваме. Резитбите безобразните на дърветата, които остават без 
клони, продължават. Даже се режат дървета, които са рязани миналата 
година. На фирмата й се заплаща за резитба на кубик. Не знам дали това е 
причината тя да реже толкова много, но всъщност става така, че 
използвайки се парите по европейски проекти, използвайки тези пари уж 
да поддържаме зелени системи, ние ги унищожаваме. За всички е видно, че 
Варна става все по-малко зелена. Така ли е? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз не съм съгласен с Вас. 
 
Екатерина ДИМОВА 
Добре. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не съм съгласен с Вас. 
 
Екатерина ДИМОВА 
Значи имаме някакъв проблем. Предложението ни като граждани е 

наредбата, по която се извършват тези резитби да влезе в комисия 
„Екология“ и да се разгледат наново.  Като за резитбата на всяко отделно 
дърво да има проект, както е и нормално прието и по този начин да има 
някакъв контрол и яснота какво ще стане и какво ще се реже, защото в 
крайна сметка имаме пръчки, нямаме листа, нямаме зелена система. 
Отделно, че „Хидрострой“ когато си изпълнява проектите европейските 
залива зелени площи, градинки, реже дървета безконтролно. Значи това 
нещо трябва да спре. Имахме проблеми преди време граждани с тези 
детски площадки вместо по-зелена и благоприятна среда ние си я 
направихме по-не зелена и по-неблагоприятна. Значи освен това, във 
връзка с това искам и обществено обсъждане на тези резитби. И на 
санитарните ….. Аз предполагам, че се чувам достатъчно ясно 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Чува се, чува се достатъчно. Няма проблем. 
 



Екатерина ДИМОВА 
Да. … Нищо …. Значи в комисия „Екология“ …. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да не се намесвате, госпожо. 
 
Екатерина ДИМОВА 
… да започне да се преразглежда тази наредба, да има участия на 

граждани в комисията. Те са открити, така или иначе да имат дума и 
гражданите, и нещата да се променят така, че наистина като харчим пари 
от бюджета и от европейски средства да си правим средата по-зелена. Не 
просто да усвояваме пари и да живеем по-зле. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, благодаря Ви. Виждам, че имате познания по тази 

тема и бих Ви призовал да внесете предложение за изменение на 
наредбата, където смятате, че … 

 
Екатерина ДИМОВА 
Да, добре. Ще го внеса. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… е възможно да има. 
 
Екатерина ДИМОВА 
… ще го внеса. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В този смисъл Ви каня да го внесете в писмен вид и ще ги 

разгледаме. 
 
Екатерина ДИМОВА 
Добре, ще ги внеса в писмен вид. Не знам сега ще се гласува ли това 

да влезе в комисия „Екология“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не. 
 
Екатерина ДИМОВА 
Не, добре. 
 
 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не. Очакваме предложение от Ваша страна по отношение на 

изменение на конкретни текстове на наредбата, след което ние поемаме 
ангажимент да ги разгледаме и да приемем съответното решение. 

 
Екатерина ДИМОВА 
И другото предложение за обществено обсъждане по квартали. 

Преди да се прави това .. Ще го предложа. Да, добре. Благодаря Ви. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре. Ще го очакваме. Благодаря. Има ли други искания за 

изказване? 
 
Иванка КАЗАКОВА 
Ако ми дадете думата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. Само се представете за протокола. 
 
Иванка КАЗАКОВА 
Извинявайте, че така … Да. Инж. Иванка Казакова се казвам. 

Извинявам се просто трябва да има тишина в залата наистина. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате я. 
 
Иванка КАЗАКОВА 
Благодаря. Запознах се току що с процедиран проект, който е на етап 

изработени работни проекти, които са в експлоатационните дружества за 
съгласуване. Следващата седмица тези проекти ще бъдат дадени в готов 
вид, с които ще се кандидатства за финансиране през 2016 г. Проектът е 
кръстен „В подкрепа на Варна“ за програмния период 2014 - 2020 и в 
отделни обекти е визирана градската среда. В обект 3 – Градска среда са 
залегнали мероприятия в целия 17-ти микрорайон на град Варна. Това е 
участъка китайската стена, „Д-р Железкова“, ул. „Мадара“, „Васил 
Левски“, района на базар „Левски“. Това което е заложено и което ми 
показаха току що колегите … Колегите казвам, защото съм инженер, точно 
се занимавам и аз с такива неща. Колегите от Инженерна инфраструктура, 
които го процедират е абсурдно. По една от тези подмерки има изграждане 
на улици при наличие на съществуващи, изграждане на паркинги при 
наличие на такива. Една от улиците минава през средата на съществуващ 
блок. Това как ви звучи? Защо се е случило? Сега ще ви обясня. За целия 



този кв. „Левски“ регулацията е от 62 г. с частични, не частични, пълни 
изменения 63 г. Окончателната регулация е приета 63 г. Имаме 
документация през водени дела, т.е. това е официален документ от съд. 
Няма как да е бил скрит. Имаме заповеди. Имаме протоколи за целия този 
район. Другото, което се е случило, че паркинги и улична регулация са 
реализирани до края на 65 г., също протоколи има, за това че се е случило. 
Имаме копие от същата тази администрация по друг повод, на същите тези 
планове, на които пише „план за регулация“. 62 г., 59 г., 85 г. частични, 
които не касаят нали улици. В един момент ние поискахме плана за 
застрояване, където искаме да видим предвижданията на две публична 
собственост градинки, които без да минат през Общински съвет в момента 
са с актове за частна - общинска собственост при положение, че целия 
квартал е с актове за държавна собственост и те не са отпаднали. Въз 
основа на това искане за застроителния план на нас ни съобщиха да си го 
търсим сами. В момента този проект, който вие ще гласувате, за 
финансиране на следваща сесия, най-вероятно януари е по плана за 
регулация. Казвам простичко, че ако плана за застрояване не се появи тук 
за този район, всички новопостроени след 63 г. сгради стават незаконни. 
Улица да мине през блок по плана за регулация и да ми казва колежката ми 
„ами вие законно ли сте построени?“ нали се сещате, че ще отиде в съда и 
това нещо просто ще спре. Порочна практика. Изключително порочна. 
Тези неща трябва да се обсъждат преди изобщо да се финансират. Дори 
идейния проект. Аз предлагам да гласувате този проект първо да бъде 
замразен временно и да гласувате да бъде подложен на обществено, 
истинско обществено обсъждане. Хората от потърпевшите райони могат да 
бъдат поканени, както е по закон чрез домоуправителите, регистрираните 
етажни собствености има, да присъстват, да видят какво ще им се случи и 
да си кажат мнението и това е най-нормалното, за да не се изгубят едни 
сериозни пари. Предлагам това да гласувате сега, защото другият вариант 
означава разрешение за строеж и ние отиваме в съда. Ние няма да оставим 
улици през блоковете. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това са проектни предложения, които са с доста сложна фактическа 

обстановка, която току що ни представихте. Аз лично не успях да запомня 
всичко. 

Иванка КАЗАКОВА 
Тя в действителност е сложна. 
 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Но ще се запозная писмено като го представите. Така или иначе по 

този проект имаме, това е проектна готовност – изготвяне на проекти за 
евентуално финансиране. 

 

Иванка КАЗАКОВА 
Така е, обаче те са на етап технически проекти. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма спечелен, няма спечелени проекти и в този смисъл няма как да 

бъде издадено разрешение за строеж. 
 

Иванка КАЗАКОВА 
Вижте аз ще ви кажа, че има как. Това правя и отчитам такива 

проекти в точно по същата програма в друга община. Има една 
възможност предварително да бъде разрешено финансиране и по време на 
изпълнение на проекта да се правят разрешения за строеж. Това нещо ще 
се случи тук и то в момента е незаконно дори на етап идеен проект, защото 
не ползва плана за застрояване, правят се мероприятия, които са 
строителство, ползва се плана за регулация, който не позволява строежи, а 
ние тука правим нови улици, нови детски площадки са фиксирани, 
озеленяване, улично осветление. Това всичкото е категория трета и в 
строежа е описана. Това ми го е дала колежката, която движи проекта. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах Ви, добре. Нека да Ви помоля така - внесете го това нещо 

писмено към нас, за да можем ние да окомплектоваме съответно съвместно 
с администрацията и да проверим казуса. Така няма как никой от нас, тук 
присъстващите в залата, да Ви даде отговор така или иначе. Още повече 
гласувания в тази точка ние няма как да правим. Това е точка „Дискусия с 
гражданите“, точно затова да ви изслушаме … 

 

Иванка КАЗАКОВА 
Аз Ви предлагам сега … 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да се изкажа само. Нали аз не Ви прекъсвах - изчаках Ви, 

изслушах Ви. Няма как да има гласуване, защото това е „Дискусия с 
граждани“. След като се запознаем с преписката няма никаква пречка да 
приемем съответното решение. Но дайте ни тази възможност първо да го 
направим. 

 

Иванка КАЗАКОВА 
Предлагам, понеже може би не всички съветници ще са в пълен 

състав винаги. Предлагам да помислите. Ние в момента не се борим срещу 



вас. Не ни разбирайте погрешно. Част от хората, които са тук живеят в 
този участък и са потърпевши. Те не го знаят още. Това е първото, което 
искам да кажа. Второто е, недейте да мерите с различни мерки, когато не 
ви касае нещо, защото това нещо е нашия град. Ако днес са в „Чайка“, утре 
са в „Левски“, в други ден ще са при вас. Това не е хипотетика. Това не го 
правят хора, които са в залата. Това се прави от инвеститори, които си 
плащат, няма защо да се крие, всички го знаят и намират някой, който да 
го движи и този някой стига до администрацията и т.н. Всички го знаят как 
става. Нали няма защо да го крием вече. То е толкова явно, че е сериозен 
проблем. В един момент дори тук няма да има сграда, няма да можете да 
ги спрете, повярвайте го това. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре. Благодаря Ви. Има ли други желаещи граждани, които да се 

изкажат? Нека първо гражданите. Тя е тяхната точка. Да, ще Ви дам 
възможност, да. Не виждам други граждани. Г-жо Гърдева, възможност за 
изказване, след което закриваме заседанието. 

 

Марица ГЪРДЕВА 
Уважаема госпожо всички тук сме избрани общински съветници от 

Варна независимо къде живеем и нас ни боли за всичко, което се случва 
във Варна, но много Ви моля както е правилника на Общински съвет 
вкарвайте, входирайте писмено преди това вашите казуси, за да можем да 
се запознаем с тях, защото нито един от нас не е … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. 
Колеги закривам заседанието. Хубав ден на всички. 
 
 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                ВАРНА 

 
               _____________________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 

 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  
 

  
________________/Ю. ПЕТКОВА/    
 

             
                                   СЪГЛАСУВАЛ: 
 

                           __________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 
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