
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 18 
 
 
Осемнадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 02.05.2017 г. (вторник) от 12:00 ч. до 13:00 ч. 

 
Присъстват 46 общински съветника, отсъстват: 
 
Данаил ПАПАЗОВ 
Добромир ДЖИКОВ 
Мартин БАЙЧЕВ 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Януарий ВИЧЕВ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преди да открия днешното заседание ви уведомявам, че е налице 

решение на ОИК № 421/24.04.2017 г., с което се обявява за избран за 
общински съветник Добрин Иванов Иванов на мястото на общинския 
съветник Иван Димов Иванов. Давам думата на г-жа Дарина Илиева, която 
е заместник-председател на ОИК – Варна, след което ще поканя колегата 
да положи клетва. 

 
Дарина ИЛИЕВА 
Уважаеми дами и господа общински съветници, заместник-

председател съм на Общинска избирателна комисия, казвам се Дарина 
Илиева и в това си качество съм тук пред вас, за да ви уведомя, че на 24.04. 
ОИК е взела решение 421, на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от Избирателния 
кодекс, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 и ал. 7 от ЗМСМА, чл. 454 и чл. 458, 
ал. 1 от Избирателния кодекс, ОИК реши: 

1. Установява наличието на обстоятелството за прекратяване 
пълномощията на Иван Димов Иванов като общински съветник от групата 
на КП „Варна - Атака, Възраждане, Нова сила“ в ОС – Варна. 

2. Обявява следващия в листата на КП „Варна – Атака, Възраждане, 
Нова сила“ – Добрин Иванов Иванов, за избран за общински съветник в 
ОС – Варна и му издава удостоверение. 

Моля г-н Добрин Иванов да заповяда за връчване на неговото 
удостоверение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, г-н Иванов. 



Дарина ИЛИЕВА 
Заповядайте, честито, успех! 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля колегите да станете прави за изслушване на клетвата. 

Господин Иванов, повтаряйте след мен: 
„Заклевам се в името на Република България…. 
 
Добрин ИВАНОВ 
Заклевам се в името на Република България…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
….. да спазвам Конституцията и законите на страната….  
 
Добрин ИВАНОВ 
….. да спазвам Конституцията и законите на страната…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… и във всичките си действия да се ръководя от интересите…  
 
Добрин ИВАНОВ 
… и във всичките си действия да се ръководя от интересите…  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…. на гражданите от Варненска Община….  
 
Добрин ИВАНОВ 
…. на гражданите от Варненска Община….  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…. и да работя за тяхното благоденствие.  
 
Добрин ИВАНОВ 
…. и да работя за тяхното благоденствие.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заклех се! 
 
Добрин ИВАНОВ 
Заклех се!“ 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте удостоверението, моля да подпишете клетвения лист. 
 
/Ръкопляскания от залата. Общинският съветник Добрин Иванов 

положи подписи върху клетвения лист и в присъствения списък./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми колеги, откривам днешното заседание на Общински съвет 

– Варна. Преминаваме към разглеждане на предварително обявения дневен 
ред. Състои се от две точки, имате ги, всички разполагате с тях. Давам 
думата за мнения, съображения, изменения, предложения за допълнения и 
изменения на дневния ред и прочие. Не виждам, подлагам на гласуване 
така предложения и обявен предварително дневен ред. Режим на 
гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следния 

ДНЕВЕН   РЕД: 

1. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 
образование“ относно: 

(1) – преобразуване на Национална гимназия за хуманитарни науки и 
изкуства „Константин Преславски” – Варна в Средно училище за 
хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски” – Варна. 

 
2. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне от Община Варна 

на собствеността върху придобити от държавата акции от капитала на 
„Международен панаир Пловдив“ АД – гр. Пловдив. 

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

отсъстващи –15, предложението се приема. 
 
За протокола: Антоан Влаев – „за“, Бонка Банкова – „за“, Костадин 

Костадинов – „въздържал се“, Григор Григоров – „за“, Димитър Колев – 
„за“, Божидар Чапаров – „за“, Добрин Иванов – „за“, Красен Иванов – „за“, 
Кирил Георгиев – „за“. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Станев, заповядайте. 

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предлагам на 

вашето внимание една декларация. Преди това ще кажа три изречения. 
Бюджета на РЗОК за тази година е 18 968 628 лв. В сравнение с 



миналогодишния бюджет е намален с около 3 млн.лв., въпреки че има 
възможност в Закона за 3 % корекции, въпреки че средствата на 5-скенера 
са изкарани в отделна графа. Това, което ми направи впечатление при един 
бегъл анализ на бюджетите на регионалните здравно-осигурителни каси и 
НЗОК е, че съотношението бюджет на касата, здравната регионална каса 
към броя на населението, което обслужва за Варна е 160 лв. За други 
градове е по 300 и по триста и няколко лева, съпоставими с гр. Варна. 
Затова аз предлагам на вашето внимание да стимулираме надзорния съвет 
на Здравната каса на България да приеме корекция на бюджета на РЗОК на 
Варна, който да достигне първо само миналогодишния бюджет; второ, да 
бъде увеличен при актуализация на бюджета и трето, да бъде променена 
методологията. Казвам защо нашият бюджет е паднал. Причината е, че 
имаше един такъв, както се казваше „исторически принцип“, т.е. миналата 
година сме имали 20 млн.лв. и тази година ще имаме 20 милиона, като 
няколко от тях са отпаднали или са преместени в друго перо. Смятам, че 
основният критерий е количество болни, прегледани болни, излекувани 
болни, брой на лекарите, брой на специалистите, брой на техниката, каква 
техника и смятам, че Варна е центъра на Североизточна България в 
здравеопазването с школи от школата на проф. Константинов в очните 
болести до инвазивната хирургия. Затова ще си позволя в днешния ден 
просто защото в момента се водят тези разговори за корекция на 
бюджетите на регионалните здравни каси и ще има заседание на надзорния 
съвет и предлагам следната Декларация на Общински Съвет – Варна: 

„Общинският съвет – Варна изразява своето безпокойство от 
практическото намаляване на бюджета на РЗОК – Варна за 2017 г., който 
към момента в 18 968 628 лв. и е недостатъчен според нас за нуждите на 
Варненското здравеопазване. Общинският съвет на Варна смята, че 
бюджета на РЗОК – Варна за 2017 г. трябва да бъде коригиран, за да бъде 
поне равен на миналогодишния, за да може да се изпълнят целите и 
задачите пред здравеопазването във Варна и областта, както и в 
Североизточна България, откъдето са и много от пациентите. 

Настояваме бюджета на РЗОК – Варна в съотношението на база на 
обща сума  към броя на населението, да бъде поне близък или равен на 
бюджета на РЗОК на големите градове, съпоставими с Варна. 

Общинският съвет на Варна настоява за промяна в методологията за 
определяне бюджета на Националната здравна каса на Република 
България, което ще доведе неминуемо да повишаване бюджета на РЗОК – 
Варна при актуализация на Бюджета.“ 

Тоест, пускаме си фиша за повишаването… Вижте, методологията 
трябва да бъде на структурна основа, а не на историческа. Само ще кажа 
една цифра: 160 лв.е  на човек сумата, която получаваме в РЗОК в град, 
който е аналогичен на нас с разлика в населението с 3000 души – 300 лв. 
Благодаря за вниманието. 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на д-р Станев. Тъй като предложението е процедурно за 

принципна подкрепа на декларацията, имате думата за мнения и 
съображения, колеги. Ако няма, ще подложа на гласуване Декларацията, с 
която ще изразим воля за подкрепа или напротив. Режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следната 

ДЕКЛАРАЦИЯ: 

635. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
приема Декларация, със следния текст: 

Общински съвет – Варна изразява своето безпокойство от 
намаляването на бюджета на РЗОК – Варна за 2017 г., който към момента е 
в размер на 18 968 628 лв. и е крайно недостатъчен според нас за нуждите 
на варненското здравеопазване.  

Общински съвет – Варна счита, че бюджета на РЗОК – Варна за 2017  
г. следва да бъде завишен, или поне да бъде равен на миналогодишния, за 
да може да се изпълнят целите и задачите на здравеопазването в град 
Варна, област Варна, както и цяла Североизточна България, чиито 
пациенти се обслужват във Варна.  
 Настояваме бюджета на РЗОК – Варна да бъде поне близък или 
равен на бюджета на РЗОК на големите градове, съпоставими с град Варна, 
с оглед спазване съотношението в размер на обща сума към брой на 
населението. 
 Общински съвет – Варна настоява за промяна в методологията за 
определяне на бюджета на Националната здравна каса на Република 
България, като част на държавния бюджет, което ще доведе неминуемо до 
повишаване съответно на бюджета на РЗОК – Варна при актуализация на 
бюджета на Република България. 
 

Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 

 
За протокола: Антоан Влаев – „за“, Костадин Костадинов – 

„въздържал се“, Григор Григоров – „за“, Николай Георгиев – „за“, 
Димитър Колев – „за“, Божидар Чапаров – „за“, Красен Иванов – „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка първа от дневния ред.  
 

  



I. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО:  Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука 

и образование“ относно: 
(1) – преобразуване на Национална гимназия за хуманитарни науки и 

изкуства „Константин Преславски” – Варна в Средно училище за 
хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски” – Варна. 

 
Докл.: Славчо СЛАВОВ – Председател на ПК „ОН“ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Давам думата на председателя на комисията по наука и образование  

да ни запознае с точка първа от дневния ред. Заповядайте, г-н Славов. 
 
 Славчо СЛАВОВ 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 
312, ал. 1 и ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование, 
и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД17006994ВН/06.04.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин 
Преславски” – Варна да се преобразува в Средно училище за хуманитарни 
науки и изкуства „Константин Преславски” – Варна, считано от 2017/2018 
учебна година.    

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, давам думата на г-жа Лилия Христова – Директор на 

дирекция „Образование“ да ни запознае накратко с мотивите и спешността 
на разглеждане на въпроса. 

 
Лилия ХРИСТОВА   

 Уважаеми господин кмет, уважаеми господин председател на 
Общинския съвет, колеги общински съветници, дами и господа, ще 
направя няколко думи за въведение относно проблема „Хуманитарна 
гимназия“, за да стане ясно на всеки в тази зала, че общинската 
администрация и лично кметът на града г-н Иван Портних направихме 
всичко възможно да приведем вида на Хуманитарната гимназия в 
съответствие с новия закон за предучилищно и училищно образование. В 



продължение на една година в администрацията трябваше да решим два 
проблема във връзка с това училище. Първо, по закон нямаше право друго 
училище, освен музикално училище да имат паралелки по хореография и 
танци. Във връзка с това нашият кмет г-н Портних беше единствения кмет, 
който поиска от Министерството на образованието и науката да се 
преразгледа план-приема за следващата учебна година, входира официално 
писмо по време на служебното правителство за разрешаване на този 
проблем и за наша най-голяма радост Министерството на образованието и 
науката разреши паралелки по хореография да има не само в Хуманитарна 
гимназия, но и в у-ще „Елин Пелин“. Това бяха двете училища с трайни 
традиции в тази посока. Така че тези две училища следващата година ще 
имат тези две паралелки. Вторият, по-голям проблем с Хуманитарната 
гимназия е това, че като вид училище в този си вид не се вписва във 
видовете училища по новия закон за предучилищно и училищно 
образование. Първо искам да обясня, че Хуманитарна гимназия е 
общинска гимназия в наименованието с термина „национална“. Това може 
да се провери по всички стандарти, които е получавала гимназията за един 
ученик, а тя си получава стандарт, който отговаря на стандарта във всяка 
друга профилирана гимназия на територията на гр. Варна. В новия закон за 
предучилищно и училищно образование, за разлика от Закона за народната 
просвета, в Хуманитарна гимназия не трябваше да има 5-ти клас, а тя да 
остане профилирана гимназия, така както са Първа езикова, Втора 
математическа, Четвърта гимназия и т.н. В тази връзка, в множеството 
разговори с педагогическия съвет, с директора на гимназията, с 
обществения съвет се стигна до извода, че за да запазим паралелките след 
пети клас и съответно преподавателския състав, единственият вариант на 
запазване на училището в този му вид и запазване на уникалната програма, 
която според много в гр. Варна те имат, училището трябва да бъде 
преобразувано в средно училище за хуманитарни науки и изкуства и по 
този начин просто няма да има в наименованието си „национална“. Пак 
повтарям, това не е намаляване на ранга на училището, а просто ще се 
разделят с едно наименование, което не отговаря на вида на училището. 
Оттук нататък, след като запазим паралелките след пети клас и училището 
се запази във вида, в който е, работа на административното ръководство на 
училището и съответно на педагогическия съвет и обществения съвет е да 
преценят каква ще бъде перспективата по-нататък на тази гимназия. И в 
тази връзка днес кметът на община Варна, г-н Иван Портних прави това 
предложение за преобразуване на националната гимназия за хуманитарни 
науки и изкуства „Константин Преславски“ в средно училище за 
хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна. 
Благодаря ви за вниманието, ако има някакви въпроси съм готова да 
отговаря. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Имате думата за мнения и съображения, г-н 

Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми колеги, всичко което беше казано от г-жа Христова е 

точно така, обаче все пак тя пропусна да каже нещо. Всъщност ние днес 
нямаме друг избор, освен това което е предложено от администрацията, но 
тя пропусна да каже защо нямаме друг избор. Нямаме друг избор, защото 
такъв е законът, който беше приет от предното правителство, 
законопроекта на Милена Дамянова, с който на практика българското 
образование се поставя вече в съвсем нови правни рамки. Поради тази 
причина не само във Варна, но и на много други места още в страната 
възникват подобни казуси. Такива казуси има и с началните и с основните 
училища в малките населени места, където в момента в национален план 
между 100 и 130 училища са заплашени от затваряне, просто защото вече с 
новия закон основното образование се счита за завършено след седми, а не 
след осми клас. Преди малко ние приехме една доста героична декларация, 
в която искаме разни неща. Би било редно да се замислим след като този 
закон, който създава такива проблеми на нас в конкретния случай, водейки 
до там, че едно от училищата, които наистина дават най-доброто 
образование не само във Варна ами и в страната, сега в момента трябва да 
предприеме действия, за да запази все пак поне една част от своя прием, 
ако иска да съществува поне отчасти в сегашната си форма. Трябва да си 
зададем въпроса не трябва ли да се постави този проблем и пред 
правителството, което в рамките на тази седмица ще бъде съставено и при 
това парламентарно мнозинство. Защото този закон, в този си вид е 
абсолютно нескопосан, вреден, некадърно направен и пречи. Пречи на 
българското образование, пречи на българските учители, пречи и на 
българските ученици. Това беше важно да се направи като уточнение, 
защото все пак и градът, и държавата се управляват от една и съща партия, 
т.е. би могло да се направи разговор по тази тема. И то един разговор, 
който да е експертен, да не е политически. Пак казвам, става въпрос за 
вътрешнопартиен даже разговор, защото действително този проблем е 
много сериозен. Сега ние от националната гимназия ще направим едно 
училище, което ще се казва СУХНИ – такава му е абревиатурата – Средно 
училище по хуманитарни науки и изкуства, но аз не съм сигурен дали в 
рамките на следващия мандат, който започна вече на това Народно 
събрание, няма да се проведат други „реформи“ в образованието, тъй като 
образованието отдавна вече не се командва от нас. Не знаем какво ще 
измислят фондациите, които го ръководят и в един момент може да се 
окаже, че след година-година и нещо, две /тъй като има индикации в тази 
насока/ отново може за пореден път да се налага ние, водени от волята на 



българския законодател, ако въобще можем да наречем хората в 
Народното събрание законодатели, отново да бъдем поставени през избора 
да избираме „или-или“. А всъщност училището си работеше много добре, 
както една голяма част от българската образователна система, преди да се 
въведе този закон. За мен тук е въпроса на отговорност преди всичко от 
мнозинството в този общински съвет разбира се, от страна на кмета, който 
е в пряк контакт с ръководството на държавата, защото ако този закон 
продължи да работи, това ще ни създава още и още проблеми. И това няма 
човек, който да работи в сферата на образованието, било основно, било 
начално, било средно, дори висше, който да не го знае. Излишно е сега да 
приемаме такива декларации, ясно е че няма да се приеме, но все пак 
апелирам преди всичко към кмета и разбира се, към някои от по-изявените 
представители на мнозинството в общинския съвет да си помислят в тази 
насока и в перспектива да се търсят контакти и някаква форма на 
лобиране, колкото и обречено да изглежда това, за да може този закон да 
се поне ремонтира. Ако зависеше от мен, този закон бих го отменил на 
секундата, той е вреден и убива българското образование. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Костадинов. Други мнения и съображения? Не 

виждам, режим на гласуване. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Извинявайте, нямам ли право на… каква е тази демокрация, 

гражданите да нямат право на изказвания. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кой Ви е казал, че нямате право на изказване? Поискали ли сте 

думата? Има ред за искане на думата, не влизайте в диалогов режим с мен, 
ако обичате. След като мине процедурата по гласуване, ще Ви дам думата 
за да имате възможността…. Режим на гласуване. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Ама аз искам думата по тази точка. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще имате възможността. Режим на гласуване. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Какво гласувате, аз не можах да разбера. Някой разбра ли? 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Проблема е Ваш, че не сте разбрала. 
 



Мария ДИМИТРОВА 
Искам изказване по тази точка, много Ви моля. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не нарушавайте реда в залата, обясних че ще Ви дам възможност да 

се изкажете. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
По тази точка искам да се изкажа. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По същата точка, да. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

636-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 
312, ал. 1 и ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование, 
и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД17006994ВН/06.04.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин 
Преславски” – Варна да се преобразува в Средно училище за 
хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски” – Варна, 
считано от 2017/2018 учебна година.    

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

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, госпожо… 
 

 Славчо СЛАВОВ 
Само един момент, г-н председател. Аз исках само да допълня, 

благодаря на колегите, че в Хуманитарна гимназия във връзка с 
предложението на кмета именно освен профилирани паралелки, ще има и 
професионални паралелки, като се утвърждават с професия „танцьор“ две 
специалности „български танци“ и „модерен танц“. Така че това, което се 



изискваше от страна на кмета той го направи, за което аз лично ви 
благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо, да се представите… 
 
Мария  ДИМИТРОВА 
Все пак да ми разясните какво гласувахте, защото аз не разбрах, 

много се извинявам… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За протокола: Костадин Костадинов - „за“, Григор Григоров – „за“, 

Антоан Влаев – „за“, Лидия Маринова – „за“, Красен Иванов – „за“. 
Представете се, ако обичате, за протокола. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Адвокат инженер Мария Димитрова – заместник-председател…. 

много ли ви е смешно, и педагогика имам – две образования и половина…. 
Господин Председател, ако може да направите забележка на залата, защото 
правилника ви беше променен… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, правя забележка на залата, заповядайте. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
….точно по повод реплика на общински съветник към мен. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте по същество. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
По същество. Заместник-председател съм на ИК на родителите към 

Националната гимназия по хуманитарни науки и изкуства „Константин 
Преславски“. Ще прочета Отворено писмо и подписка, които сме 
направили към общинските съветници и към институциите. Днес е 
входирана в Общината, към институциите е пратена онзи ден и до 
медиите. 

„Уважаеми Президент, Министър-председател, Председател на 
Народното събрание, Омбудсман, Областен управител, Кмет, Инспекторат 
на РУО, Председател на Общински съвет, общински съветници и медии, 
поради създалите се проблеми за Националната гимназия по хуманитарни 
науки и изкуства „Константин Преславски“ – Варна с множество отличия 
от създалите се проблеми от новия дискриминационен закон за 



предучилищното и училищно образование и тълкуването му от 
институциите, на 22.03.2017 г. ръководството свика пресконференция, в 
прессъобщението за която подробно разясни кървавите дилеми, пред които 
е поставено; точно така, кървави бяха. То трябваше да решава „или – или“, 
както каза г-н Костадинов. Същият ден ИК на родителите проведохме и 
масов протест, с който подчертахме болезнеността на проблема за всички 
ученици, учители и родители. Публикувахме електронна подписка, която 
събра над 1800 подписа под надслов „С танц за България да запазим 
танцовото изкуство“, в която освен за запазване паралелките по 
хореография, искахме уреждане националния статут и запазване името на 
гимназията ни. Няма да го изчитам наново. Запазване приема и след 
четвърти и след седми клас, актуване с актове за публична държавна 
собственост на сградата на гимназията. На концерта „Сила на корена“ ни 
подкрепиха и народните певци Янка Рупкина, Илия Луков, Кичка 
Христова, Величка и Станьо Станеви, дует „Амбър“, както и над 100 
зрители, сред които и хореографа Димитричка Кателиева. Подкрепата си 
масово изразиха и танцовите състави и клубове от цялата страна. Поради 
факта в декларацията е казано, че до момента никой от проблемите на 
гимназията не е разрешен, но благодаря на господин кмета за 
съдействието, че хореографията вече е уреден приема след седми клас, 
въпреки че това беше едно тълкуване неправилно на закона, но както и да 
е. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дайте по същество, госпожо. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Момент,  неправилно беше тълкуван закона при отказа от РУО-то, да 

уточним.                 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля по същество, тъй като ви изтича времето от две минути. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Ами ако има повече уважение, ще говоря по-бързо. Ако има 

неуважение, не мога да говоря бързо. На 22.04. организирахме хоро-
протест в защита на гимназията и подписка, събрала над 400 подписа от 
граждани, възмутени от пагубното бюрократично отношение на 
институциите към образованието, културата и изкуството за бързото 
решаване на проблемите от институциите и незабавна промяна в закона от 
Народното събрание, с цел избягване на моралните и материалните щети, 
които той ще нанесе на учениците в гимназията, родителите, поради 
налагащото се преименуване на гимназията, започнало под неморалния 



натиск на закона, най-малката от които ще е ученици учили седем години в 
национална гимназия ще завършат средно училище. На 23.04. по време на  
фолклорната плетеница в Спортната зала, която общината не обяви, както 
трябваше да обяви, подкрепата си ни изразиха основателят на 
хореографията и гимназията 75-годишният Иван Борисов Русанов, който 
разтреперан от вълнение, болка и мъка пред гърчещата му се рожба е 
научил предната вечер от новините, шокиран и неразбиращ какво и защо 
се случва, поради което, уважаеми господин председател, той напусна 
концерта, не остана да гледа своите отрочета как танцуват. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, госпожо, времето изтече…. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Господин председател, много моля за още три минути, 

защото….добре, толкова ли ви е важно тези три минути…. Знаете ли, това 
е съдбата на децата не само на нашите, на тези които стават наркомани, 
защото няма изкуство. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Изпратена е, изпратена е….. Моля да спрете микрофона. Благодаря 

Ви. Така или иначе, всички съветници са уведомени и ще бъдат 
уведомени…. Не влизайте в диалогов режим. Заведете колективен иск, 
нямате право повече на изказвания по тази тема. Благодаря. 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред. 
 

 
 
 
 
 
   
 

  



ІI. 

По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО:  Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне от 

Община Варна на собствеността върху придобити от държавата акции от 
капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД – гр. Пловдив. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще си позволя да изчета проекта за решение, след което ще дам 

думата за мнения, съображения, въпроси и т.н. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 178, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9 от 
Устава на „МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ” АД, ЕИК 
825278766, Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие по чл. 28, ал. 7 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол за безвъзмездно прехвърляне от Община 
Варна на Държавата чрез Министъра на икономиката на 16 314 400 броя 
безналични акции, всяка от които с номинална стойност 1 /един/ лев, 
представляващи 29 на сто от капитала на „МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР 
ПЛОВДИВ” АД, ЕИК 825278766, заедно с произтичащите от това права и 
задължения.  

2. Упълномощава и възлага на кмета на Община Варна да сключи 
договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху акциите по т. 
1 с министъра на икономиката, както и да извърши всички други правни и 
фактически действия за прехвърляне на акциите. Разпореждането с 
прехвърляните акции на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа има действие от регистрацията му в 
„Централен депозитар“ АД. 
 

Имате думата за мнения и съображения. Господин Трифонов, след 
това д-р Митковски. Господин Трифонов, извинявам се само преди да 
започнете изказването… колеги, проверка на кворума, предвид факта, че се 
иска квалифицирано мнозинство. Сега ме подсетиха. Има ли някой 
проблем с устройствата или някой, който няма устройство? Господин 
Костадинов, господин Влаев, господин Григоров, господин Иванов … 4 и 
39… налице е необходимия кворум. Заповядайте господин Трифонов. 

 
Чавдар ТРИФОНОВ 
Уважаеми господин председател, господин кмет, дами и господа 

съветници, скъпи варненци, на 04.08. миналата година Общински съвет – 
Варна гласува с 35 гласа да придобие безвъзмездно 29% от дяловете на 



Пловдивски панаир. Изтъкнатият аргумент тогава беше, че въпросните 
дялове ще ни помогнат да придобием необходимото ноу-хау, експертиза за 
това да изградим наш експоцентър, някъде около Спортна зала и това щяло 
да бъде добре, тези дялове щели да бъдат добре за варненци като цяло. 
Естествено скрития замисъл, всички знаем, че беше да се разменят срещу 
собствеността в дупката, за да може да се реши този въпрос във Варна. 
Естествено, подобен тип сделка щеше да прати Варна, ако биде била 
осъществена, щеше да прати Варна в едни времена, в които се надявам, че 
вече отдавна са отминали, в които нещата се случваха изключително по 
тъмно, в много малък експертен съвет. Нещеш ли някой се изпокара с 
някой в цъфналата ръж и миналата седмица преди да разберем, че ще има 
извънредно заседание на Общинския съвет, разбрахме че Изпълнителната 
комисия и лично уважаемият лидер на ГЕРБ, Бойко Борисов е наредил на 
кмета и на общинските съветници от ГЕРБ да върнат обратно дяловете. Аз 
ще подкрепя предложението, но с това си действие, направено по този 
начин, дами и господа, ние унизихме Варна и институцията Общински 
съвет и местното самоуправление. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Трифонов. Доктор Митковски заяви желание. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми господин кмете, господин председател, колеги, аз съм 

изключително доволен от тази точка, че съществува в днешния дневен ред, 
по простата причина, предполагам че си спомняте, че когато гласувахме 
преди 9 месеца това решение, много малко бяхме хората… да не кажа 
един, двама поне за двама си спомням, които гласувахме против и се 
изказахме, защото още тогава ви предупредих, че това мирише на една 
явна далавера. Нека да ги казваме нещата с истинските им думи. Само не 
разбрах, извинете господин председател, предложението от кого се внася? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
От група общински съветници. Подписано е от председателя на 

групата на ГЕРБ… 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
От групата на ГЕРБ. Нали така беше? Да..да… Явно нещата в 

природата и в обществото, хубавите неща, се случват за 9 месеца. За 9 
месеца се ражда нов живот, за 9 месеца хората осъзнават своите грешки, 
въпреки че аз съм убеден, че това предложение не е в резултат на 
осъзнаване на грешки, а в резултат на други действия, които се извършиха 
през последните седмици. Знаете за ЦУМ, за Гергов и т.н. Не случайно, 
когато правих своето изказване за когато разглеждахме проекта за бюджет 



на община Варна, попитах както става с тези акции, защото те не 
фигурираха в бюджета по никакъв начин. Дивиденти… има ли получени от 
тях? Използвани ли са за нещо? Ако не са използвани за една година 
откакто са ме ги придобили… хайде за 9 месеца откакто сме ги придобили, 
защо не сме извършили никакви действия? Тогава си спомням господин 
кмета разказваше за панаирни палати, експоцентрове и т.н. Защо не 
предприехме нищо с тези акции? Въпреки, че аз бях против тогава. Аз ще 
гласувам „за“, естествено. Въпреки че много ме смущава факта, че отново 
се връщаме към едни неща отпреди 20 и повече години, когато важните 
решения за обществото, за даден град, а дори и за даден човек не се 
взимаха от държавните институции като Президент, Народно събрание, 
Министерски съвет, министерства, а се взимаха в кабинетите от органите 
на една партия. Част от Вас поне сме се виждали на митингите за отменяне 
на чл.1 от Конституцията, за ръководната роля на партията. Не искам да се 
връщам във времето когато ще изпълняваме решенията на дадена партия, 
повелята на техния председател. Надявам се, че това време е отдавна 
отминало и няма да се върна. Няма да ни се наложи, примерно с Янко 
Станев да веем байраците по площадите. Благодаря Ви, колеги. Радвам се, 
че стигнахте до това правилно решение въпреки действията, които го 
предизвикаха. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Григоров, след това госпожа Гърдева. Заповядайте, първи 

дадохте заявка. 
 

Григор ГРИГОРОВ 
Здравейте, уважаеми колеги. Радвам се, че днес се събираме по този 

повод. Но всъщност не съм съгласен с изказването на колегата Митковски, 
защото той казва, че сте стигнали, че ще вземете това решение с 
присъствието си днес, тук, Вие ще докажете, че нямате право да вземате 
решения, а имате право да гласувате каквото Ви се каже. И много жалко, 
защото познавам повечето от хората от ГЕРБ и смятам, че това са едни 
достойни и почтени хора, но за съжаление такава е ситуацията. Моят 
прочит на нещата е че всъщност групата, която искаше да направи тази 
грандиозна далавера се изпокара и сега някой, по някакъв начин 
компрометира, наказва другия. Аз ще гласувам „за“, както предния, „за“ 
връщането на акциите, защото смятам, че това е правилно. И предния път 
бях „против“ получаването на акциите, но преди да пристъпим към това 
гласуване, имам едно друго предложение, което звучи по следния начин. 
През последните две седмици сме свидетели на ежедневните аварии в 
напоителната, във водопреносната система на Варна, днес само има 
четири. И аз мисля, че сегашния момент е един подходящ момент Община 
Варна да поиска да поеме управлението на „ВиК – Варна“ и отговорността 



за цената на водата на този град, защото в интервю от неделя господин 
Вълканов спомена, че в този град най-вероятно водата ще стане 4 лв. И за 
това аз правя следното предложение: Общинския съвет да вземе решение, 
в което да разменим 29 % от акциите за „Пловдивския панаир“ срещу 16 % 
от акциите на „В и К – Варна“, като задължава администрацията, като 
задължава администрацията, нали, да направи всички постъпки и по 
партийна линия, и по официална линия, и ние да поемем контрола върху 
дружеството „В и К – Варна“ и да носим нашата отговорност за него и за 
гражданите. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви.  
 
Григор ГРИГОРОВ  
Понеже предният път ми опонираха, че нямаме юридически 

възможности, проверил съм всичко. Възможно е всичко да се случи. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо Гърдева, заповядайте. След това господин Костадинов, 

поддържате ли искането за изказване? След госпожа Гърдева ще Ви дам 
възможност. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Понеже господин Митковски попита кои са вносителите - групата на 

ГЕРБ сме вносителите. Аз разписах предложението. С колегите се 
събрахме и имайки предвид, че община Пловдив и Общински съвет – 
Пловдив гласуваха за връщането на акциите, смятаме че консолидираните 
акции ще се управляват по-добре от държавата и по този начин ще се 
запази Пловдивския панаир и това е от полза за всички. Така че, ние ще 
подкрепим това решение и не смятам, че трябва въобще да намесваме 
идеята с дупката, защото никой от нас не е говорил за употреба и за 
размяна на акциите за въпросната дупка и връщайки акциите ние, не се 
отказваме да търсим решение на проблема с дупката. Напротив, ще 
направим всички постъпки към Министерството на икономиката за 
разрешаване на този проблем. Проблемът с дупката не е създаден от 
нашата партия. Този проблем съществува много преди това. Ако искате да 
Ви разкажа историята. Мисля че всички я знаете, защото сте били тук 
когато е гласувано. Или хора от Вашата политическа сила са били тук, 
господин Митковски. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Господин Костадинов. 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми варненци, аз даже не 

виждам смисъл да се обръщам към мнозинството в общинския съвет, 
защото за мен това е наистина много така… пореден унизителен момент. 
Лошото е че действително, както каза и колегата Григоров, в мнозинството 
и в средите на нашите колеги от ГЕРБ има достойни варненци, достойни 
професионалисти, но така или иначе в момента виждаме, че се изпълнява 
една поредна партийна поваля, задача… даже не задача, а заповед, която 
повече приляга на едни служители, а не на съветници. Ние тук сме 
представители на местно самоуправление, би трябвало ние да решаваме и 
би трябвало от нас да зависи дали искаме нещо да вземем или нещо да 
дадем. Очевидно е, че това решение аз на предната сесия, която беше 
миналия август месец, тогава когато се вземаше решението не присъствах, 
но моето мнение съвпадаше с мнението на Чавдар Трифонов, което беше 
казано преди малко и на доктор Митковски, и на Григор Григоров. Сега 
редно е тези акции да се върнат, разбира се, само не мога да разбера едно в 
тези три или четири изречения, които са като мотиви за връщането на 
акциите… между другото много интересно, ние връщаме кажи-речи една 
трета от собствеността на едно от най-големите подобни предприятия 
останали с някаква държавна собственост в България. Другите са АЕЦ 
Козлодуй и ТЕЦ Марица-изток 2. Връщаме ги с аргументация от 3 
изречения като едното от тях всъщност… две изречения, като едното 
изречение гласи, че държавата щяла да се погрижи по-добре за интереса на 
българските граждани, което означава че Община Варна не се грижи добре 
за интереса на българските граждани. Поне аз така го тълкувам. И другото 
нещо, което си вадя като заключение е, че преди 9 месеца ние сме можели 
да се грижим добре за интереса на българските граждани, сега вече не 
можем. Не знам какво се е случило. Естествено е че в конкретния казус 
просто някой някъде се е скарал. Бойко Борисов се е скарал с Гергов, 
решили са нещо друго да правят вече. Големият проблем е, че аз не знам 
след 3 месеца ако се сдобрят дали пак не трябва да ги получаваме тук и пак 
отново да слушаме обратните приказки. Надявам се да не стане това. Моля 
Ви се, спестете ни го това. Или поне изкарайте си болнични листи, не 
идвайте на сесия и запазете остатъка от достойнството и уважението си, 
защото имате такова. Познавам някои от Вас, които имат такова поне. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Други мнения и съображения? Госпожо Гърдева. Пуснете десния 

микрофон. В дясно от мен. 
 
 
 



Марица ГЪРДЕВА 
Значи, за да не четем като дявола евангелието, става въпрос, че по 

този начин ще се запази Пловдивския панаир без да се делят акциите. 
Прочетете отново мотивите. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Други мнения и съображения? Не виждам. Процедура… 

Доктор Митковски. Доктор Станев процедура също… 
 

Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми господин председател, процедурно предлагам, за да 

спестим на госпожа Гърдева неудобството от изказванията, да прекратим 
изказванията и да преминем към гласуване…. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Вече беше обявена процедура по гласуване, преди да ме 

прекъснете… 
 

Ивайло МИТКОВСКИ 
… да, благодаря. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз, както винаги, без аргументи. Да… благодаря, колеги. Режим на 

гласуване. Първо предложението на господин Григоров за замяна на 
акциите на „Пловдивски панаир“ срещу прехвърляне на собствеността на 
дружествените дялове на 16 % от дружествените дялове от капитала на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД. Правилно ли цитирах 
Вашето предложение? Режим на гласуване по предложението на господин 
Григоров. Е нямам… аз ли трябва да мотивирам юридически 
предложението… колега. Значи изразяваме с вота си… да, имате и това 
право… разбира се. 

 
Общински съвет – Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
637-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна дава 
съгласие за замяна на притежаваните от Община Варна акции, възлизащи 
на 29 % от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД – гр. 
Пловдив, собственост на Община Варна, срещу притежаваните от 
държавата дялове от капитала на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ 
ООД, възлизащи на 16% от капитала на дружеството, при спазване на 
всички законови процедури във връзка с това. 

 



Резултати от гласуването: за – 8; против – 4; въздържали се – 22; 
отсъстващи – 17, предложението не се приема. 

 
Подлагам на гласуване първоначалното… извинявам се. Господин 

Костадинов за протокола – „за“. Господин Григоров за протокола – „за“. 
Господин Влаев за протокола – „за“. Други колеги, които не са успели да 
гласуват? Доктор Станев за протокола – „против“, обяснение на 
отрицателен вот, да помоля… щях да Ви помоля… вече сме в процедура на 
гласуване. Нека след гласуването ще Ви дам възможност, тай като го 
обявих вече. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Какво гласуваме? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението, което изчетох преди малко. Имаше две 

предложения. Предложението, което аз изчетох току що. 
 
638-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 178, ал. 2 от Търговския 
закон и чл. 9 от Устава на „МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ” АД, 
ЕИК 825278766, Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие по чл. 28, ал. 7 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол за безвъзмездно прехвърляне от Община 
Варна на Държавата чрез Министъра на икономиката на 16 314 400 броя 
безналични акции, всяка от които с номинална стойност 1 /един/ лев, 
представляващи 29 на сто от капитала на „МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР 
ПЛОВДИВ” АД, ЕИК 825278766, заедно с произтичащите от това права и 
задължения.  

2. Упълномощава и възлага на кмета на Община Варна да сключи 
договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху акциите по т. 
1 с министъра на икономиката, както и да извърши всички други правни и 
фактически действия за прехвърляне на акциите. Разпореждането с 
прехвърляните акции на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа има действие от регистрацията му в 
„Централен депозитар“ АД. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Красен Иванов за протокола – „за“. Антоан Влаев за протокола – 

„за“. Костадин Костадинов, може ли пак да чуя… 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
За. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Господин Григоров – „за“. Господин Апостолов за 

протокола – „за“. Благодаря Ви, колеги. Доктор Станев все пак 
отрицателен вот ще обяснявате ли или …. Колеги, благодаря.  

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 
Общински съвет. 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                      ВАРНА 

 
 

                    _____________ /ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 
 
 
 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  
 

  
 

_____________ /ЮЛИЯ ПЕТКОВА/    
             

 
 

                                       СЪГЛАСУВАЛ 
 
 
                                   ____________ /адв. ДЕЯНА СТЕФАНОВА/ 

 


