П Р О Т О К О Л
№ 25
Двадесет и петото заседание на Общински съвет – Варна, под
ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор
Балабанов, се проведе на 25.01.2018 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 10:00 ч.
Присъстват 40 общински съветника, отсъстват:
Антраник ШАКАРИЯН
Бонка БАНКОВА
Данаил ПАПАЗОВ
Добрин ИВАНОВ
Лидия МАРИНОВА
Мартин АНДОНОВ
Милена ГЕОРГИЕВА
Надя ГЕОРГИЕВА
Петър ЛИПЧЕВ
Станислав ИВАНОВ
Чавдар ТРИФОНОВ
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, има ли някой проблем с таблета? 26 устройства са в
системата, 39 подписа, 14 устройства, 13 - извинявам се, не са в системата.
Откривам Двадесет и петото заседание на Общински съвет – Варна.
По уважителни причини отсъстват Антраник Шакариян, Бонка Банкова,
Добрин Иванов, Лидия Маринова, Мартин Андонов, Милена Георгиева,
Надя Георгиева, Станислав Иванов и Чавдар Трифонов.
Колеги, имате изпратен проекта за дневен ред на настоящото
заседание. Състои се от две точки. Имате думата за мнения, съображения и
евентуално допълнения към така предложения за днешното заседание
дневен ред. Ще помоля за тишина. Мнения и съображения, колеги, по така
предложения дневен ред, състоящ се от две точки? Не виждам, режим на
гласуване.

Общински съвет – Варна прие следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Даване на съгласие за започване на процедура по преобразуване на
„Спортен комплекс „Спартак“ АД, ЕИК 148063980 чрез разделяне.
2. Отмяна на решение № 265-7(8)/11.05.2016 г., поправено с Решение
№ 365-2(9)/28.06.2016 г. на Общински съвет – Варна и предоставяне на
безвъзмездно право на ползване върху Стадион „Локомотив“, гр. Варна в
полза на “ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918“, БУЛСТАТ 177051663.
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 19, предложението се приема.*
За протокола: Кирил Георгиев – „за“, Христо Атанасов – „за“,
Славчо Славов – „за“, Калина Пеева – „за“, Добромир Джиков – „за“,
Христо Боев – „за“, Григор Григоров – „за“.
Госпожо Боева, заповядайте. Преминаваме към точка първа от
дневния ред, давам думата на председателя на ПК „Собственост и
стопанство“.

І.
По точка първа от дневния ред:
ОТНОСНО: Даване на съгласие за започване на процедура по
преобразуване на „Спортен комплекс „Спартак“ АД, ЕИК 148063980 чрез
разделяне.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“
Юлияна БОЕВА
Уважаеми господин Портних, на съвместно заседание на ПК
„Собственост и стопанство“ и ВрК „Правна комисия“ бяха обсъдени и
приети следните проекти за решения:
Точка 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с Писмо рег. №
ОС18000042ВН/18.01.2018 г. на Изпълнителния директор на „Спортен
комплекс „Спартак“ АД, Общински съвет – Варна като упражняващ
правата на Община Варна – акционер в „Спортен комплекс „Спартак“ АД,
ЕИК 148063980, дава съгласие за започване на процедура по
преобразуване на дружеството чрез разделянето му съобразно План за
преобразуване, приет от Съвета на директорите на „Спортен комплекс
„Спартак“ АД на 17.01.2018 г., неразделна част от настоящото решение,
като същото да не се счита за признаване на вземането на „Спортен
комплекс „Спартак“ АД, ЕИК 148063980, по съдебен спор с Община Варна
по в. гр. дело № 399/2017 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, имате думата за мнения и съображения. Господин Атанасов.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми господин кмете, уважаеми господин председател,
уважаеми колеги, позволявам си да взема думата, за да си изкажа моето и
на част от колегите становище. В момента слагаме началото на края на
една доста дълга сага, която е продължила близо 12 години, с много
приливи и отливи по отношение и на приложение, и на идеи по това как да
бъде приключена. Надявам се, в момента с помощта на кмета и на нас като
съветници и, разбира се, с подкрепата на Министерството в лицето на
господин Кралев като министър, това да има един завършек, който с
всичките условности и компромиси, които ще направим, да се сложи край
и тези хора, които искат и направиха обединението на клубовете и в
момента искат наистина да развиват този спорт, да започнат да го правят.

Няма да се спирам в подробности кой, как, по кое време…. Малко са
съветниците на броя на пръстите на едната ръка, които могат да кажат
преди 12 години какво се е случило и защо се е случило, но се надявам
изключително този процес наистина да има успешен край; тези хора, които
очакват наистина след отделянето и влизането на стадиона в управление на
общината да са така добри да развият този отбор, като много точно и ясно
искам да кажа, че той няма да става общински нали, никой не е мислил за
това. Те нека да намерят и енергията, и хората, които да ги спонсорират и
да развият оттам нататък самия клуб. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Григоров, заповядайте, ако продължавате да държите да
правите изказване, разбира се.
Григор ГРИГОРОВ
Добър ден. Уважаеми колеги, днес сме се събрали, за да вземем
решение, с което да сложим край на подготвения преди 12 години грабеж и
да положим началото на възстановяване и устойчиво развитие на футболен
клуб „Спартак“, което е част от историята на Варна и на хиляди варненци.
Надявам се, че оттук нататък всичко ще бъде наред….
Изказването си чета, бе….моля ви, не ме прекъсвайте, пак се
държите като на пазар.
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Григоров, продължете. Колеги, моля да не прекъсваме….
Григор ГРИГОРОВ
Това става възможно, защото „Спартак“ е справедлива кауза, от
огромно обществено значение е и се случва благодарение на тези млади
хора-феновете на „Спартак“, които с много страст, интелигентност и
последователност преследваха своята цел. Това решение нямаше да бъде
възможно без решителната намеса на Премиера Борисов, защото на местно
ниво нямаше такава политическа воля. Преди година мнението на г-н
Балабанов и на г-н Кралев беше, освен да си върнем собствеността върху
частта на стадиона, друго не можем да направим. Но, в момента е факт, че
може да се направят и други неща. Както е казал Махатма Ганди: „Целта е
важна, но по-важен е пътя, по който се стига до нея.“ Неудовлетворението
ми идва от факта, че избрахме този път. При обичайните раздели между
съдружници се прави финансово-правен анализ на дружеството, който
трябва да включва целия период на съществуване на дружеството и

моментна снимка на състоянието. На базата на този анализ общинските
съветници от съответните комисии трябваше да изготвят мотивирано
предложение за придобиване акциите на мажоритарния собственик, която
позиция да бъде официална при водене на преговорите. Преговорите
трябваше да бъдат проведени от представителите на община Варна, Съвета
на директорите до постигане на справедливо и възможно решение на
страните. И днес, вместо това решение, да гласуваме стойността и начинът
на придобиване на акциите в дружеството. Този подход първо, щеше да
бъде максимално прозрачен и воден на институционално ниво и второ,
още следващият месец Правителството щеше да отпусне 1 милион лева, с
които да бъде изпълнено обещанието на Премиера, че мачът по случай
100-годишния юбилей на „Спартак“-Варна ще се изиграе на обновения с
нова тревна настилка стадион. Защо не беше избран този път? Защото
щеше да стане ясно, че дружеството се управлява като еднолична фирма;
че представителите на община Варна в Борда на директорите не са
защитавали нашия интерес; че паричната вноска в размер на над 6 милиона
лева е внесена много след определения от съда срок и бързо е излязла от
сметките на дружеството по неясно основание и неведоми пътища, както и
цял куп други любопитни факти, водещи до тежко увреждане на
интересите на община Варна. Винаги при подготвянето и организирането
на крупни далавери задаваме въпроса „кой“, но рядко получаваме
отговора. За да ви отговоря на този въпрос, ще се върна малко назад във
времето. През 2006 г. по предложение на кмета Кирил Йорданов и на
председателя на общинския съвет Борислав Гуцанов, община Варна избира
за свой стратегически партньор Иван Славков – по-късно уличен и осъден
като ръководител на ОПГ. По това време той е партньор и политически
съратник в ДПС на г-н Янко Станев - …......
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате една минута.
Григор ГРИГОРОВ
…… - архитект на плана за ликвидиране на ФК „Спартак“ и
заграбване на общинските имоти апортирани от дружеството. През 2010 г.
мястото на стратегическия партньор заема господин Стелиянов. Трябва да
сте сигурни, че това решение той не взема по свое желание.
Приключването на тази сага ще бъде за него финансово и емоционално
облекчение. От всички действащи лица в този период единственият
незаобиколим фактор към настоящия момент се оказва архитектът на този
проект и модератор на пазарлъците през последните шест месеца, Янко

Станев. През описания период държавата и община Варна се управляваше,
имам предвид периода 2006 – 2009 г., от политико-икономическата
организация от мафиотски тип „БСП и ДПС“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Изтече времето, господин Григоров.
Григор ГРИГОРОВ
Имам още 20 секунди.
Тодор БАЛАБАНОВ
Правите политическо изказване по същество.
Григор ГРИГОРОВ
Това е най-мракобесния период за бизнеса,….
Тодор БАЛАБАНОВ
Това няма нищо общо с темата….
Григор ГРИГОРОВ
… като човек, който се занимава с бизнес, ще ви кажа, така и
приключвам… Уважаеми колеги от ГЕРБ, в днешния ден, в който водим
този разговор същите тези организации гласуват вот на недоверие за
вашето правителство за несправяне с корупцията. И ако вие днес бяхте
успели да заобиколите незаобиколимите фактори ярки представители на
онова време, аз просто щях да ви поздравя, но така…..пожелавам ви в
бъдеще да преодолеете управленската си зависимост към тези
незаобиколими фактори. Призовавам ви да подкрепите с не особено
удовлетворение предложението по предложеното решение, защото то
въпреки всичко минимизира до възможно най-малки нива щетите за
община Варна и правя едно конкретно предложение. Във връзка с
водените дела със Спортен комплекс „Спартак“ и община Варна да
упълномощим кмета на община Варна да наеме външна юридическа
кантора, която да направи анализ на съответната документация, да направи
една прогноза за възможния изход от делото и при висок процент по тази
възможност да бъде ангажирана със защитата ни при обжалване на
следваща инстанция.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Григоров. Аз съжалявам, че правите опити да
политизирате един такъв въпрос. Искрено съжалявам, че се правят опити

да се политизира темата. Господин Костадинов поиска думата, има заявка.
След това Марица Гърдева, след това д-р Станев.
Костадин КОСТАДИНОВ
Уважаеми колеги, уважаеми варненци, първо забележка към
господин Балабанов: ние сме тук като политически лица и съответно всеки
един разговор, който водим, е политически, така че няма как да не се
политизира въпроса, защото той е политически, тъй като го решават
политици. Ако го решаваше Асоциацията на ресторантьорите и
хотелиерите, или Браншовата организация на баничарите във Варна
нямаше да е политически.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мисля, че много добре ме разбрахте какво имах в предвид….
Костадин КОСТАДИНОВ
Разбрах Ви и затова Ви допълвам. А иначе аз също ще направя едно
изказване, което е в допълнение към това, което каза колегата Григоров и
което всъщност е свързано по същество със самата процедура, защото
както присъстващите тук общински съветници, така и представителите на
администрацията, така и хората които са представители на запалянковците
на „Спартак“ помнят, че години наред на всички нас, на всички тях се
обясняваше как това, което в момента гласуваме, няма как да стане.
Обясняваше се, че не е възможно; че общината едва ли не ще фалира; че
трябва да се платят огромни неустойки; че такава юридическа сделка не е
възможна и т.н. и т.н. С две думи казано, или сега правим нещо
невъзможно юридически, или дълги години наред хората, които
управляваха общината, управляват общината, са лъгали безогледно.
Според мен е второто. А и не само според мен, въобще според българското
законодателство. Още нещо, което лично мен, пък и не само мен, въобще
всеки един нормален гражданин би трябвало да го възмути много
сериозно. Не може всеки един такъв проблем, който е така да се каже
затегнат през годините като възел, да се решава с намесата на един човек,
който няма нищо общо с управлението на Варна. Трябваше ли
привържениците на „Спартак“ да отидат да влязат в кабинета на
Министър-председателя, който изведнъж да привика кмета и Министъра
на спорта и да ги нашамари като малки дечица, за да се случи това сега,
което сега се случва. Лично за мен, като представител на общината, т.е. не
на общината, а на общинския съвет, и представител-избраник на
варненските гласоподаватели, това е крайно унизително. Вчера

Президентът каза, че парламентарната демокрация е атрофирала. Не, тя не
е атрофирала, тя е изчезнала тотално, защото в един момент се оказва, че
както Парламентът, така и общинските съвети служат действително като
едни печати, които узаконяват решенията на един човек. И това е
трагично, уважаеми колеги, уважаеми варненци. Защото излиза, че в
нашата държава, за да се случи нещо – било то хубаво или лошо, трябва
някой човек да разреши. Или този човек се казва Бойко Борисов. Това не е
правилно, не е законно, не е нормално. В крайна сметка, аз искам да
поздравя момчетата от „Спартак“, защото така или иначе благодарение на
тях се случва това нещо. Не благодарение на волята на управляващите в
момента във Варна. Те го правят, както се вижда, с нежелание и през зъби.
Но, така или иначе, в крайна сметка – важна е крайната цел. Надявам се
скоро „Спартак“ отново да се върне там, където му е мястото. Аз съм от
„Черно море“, винаги с удоволствие съм гледал мачовете и се надявам да
дойде момента, когато отново да ви бием, където винаги сме ви били – на
вашия стадион. Това е. Благодаря ви много.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Марица Гърдева, след това д-р Станев.
Марица ГЪРДЕВА
Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми представители на
ФК „Спартак“, аз не съм си написала /или не са ми написали/ дълго
изказване, което да ви прочета, защото смятам, че до днешното начало на
решението на въпроса, защото това е само едно начало, се стигна
благодарение на огромните усилия, които бяха положени, първо от страна
на футболните клубове, които се обединиха, които се разбраха помежду си
и които имаха волята да го направят, благодарение на огромните усилия на
кмета на общината господин Иван Портних и на председателя на
общинския съвет господин Тодор Балабанов, които през последните
месеци положиха неимоверни усилия да се стигне до тук и предполагам, че
и футболните фенове, и представителите на спортните клубове ще
потвърдят това и ще им благодарят искрено. Всичко останало, което се
говори как общината ще загуби, как общината не е тръгнала в правилна
посока са плод на едни политически изказвания, които само ще затруднят
и ще забавят случващото се, което трябва да се случи, което е в полза на
спорта във Варна. Незнам защо колеги се опитват да забавят този процес.
Той достатъчно вече е забавен. Така че, аз ви призовавам да спрем с
всякакви подобни инсинуации, да гласуваме едно правилно решение за
развитие на спорта във Варна. Благодаря ви.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Д-р Станев, заповядайте.
Янко СТАНЕВ
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости,
идват ми на акъла две поговорки. И двете са известни в обществото, онзи
ден цитирах на комисията едната, но са известни в незавършен вид. Едната
е, че „Във виното е истината“. Няма такава поговорка, особено за
производителите на вино. Поговорката в цялостния си вид е „Във виното е
истината, но здравето е във водата.“ И постоянното наливане на вино, на
алкохол или на други взривяващи и подвзривяващи устройства в казуса
„Спартак“ е просто една дискредитация на самия казус. Втората поговорка,
която ми идва на акъла е: „За мъртвите или добро, или нищо“. И тя е
фалшива. Това е само първата част от изречението. Втората част от
изречението е: „За мъртвите или добро, или нищо, освен истината“. Тук не
чух преди това нито една истина, докато вие и съм погнусен от това, че
черноморци системно от тази трибуна се изказват за „Спартак“. Затова, в
отговор на вашите велики твърдения, византийски отрочета, ще ви кажа
едно нещо само, едно-единствено нещо: договорът на Спортен комплекс
„Спартак“ е копие на договора на Спортен комплекс „Варна“, абсолютно
копие. Ако обаче, сега реша да продължа тази безумна сесия с безумни
политически изказвания на псевдо-ренегатски политолози, ще трябва да
разкажа едни истории, които нямат нищо общо с бъдещето. И ще изпадна в
положението на онази поговорка, която преди малко цитирах. Затова, аз
ще си позволя да кажа само три неща: първо, това което се случва днес е
решение, то не е решение на проблемите на ФК „Спартак“; то е частично
започване на решаването. То се случва благодарение на усилията на
футболните клубове, на феновете които са свръхзлото….не ми пука,
вижте, аз съм свикнал да ми викат, свикнал съм и аз да викам. За разлика
от вас, аз смятам, че политиката е битка, а не задкулисна интрига. За
разлика от вас аз получавам,….да, вие точно това правите… нали, аз
ставам и казвам: не съм съгласен с тях по този въпрос, не съм съгласен с
вас по този въпрос, а пък вие ставате и ми четете едни смехории, дето
нямат нищо общо с бъдещето на „Спартак“. Внасял съм шест предложения
за финансирането на „Спартак“ тука; и другите неща….може и да съм
грешил. Но, важно е бъдещето. Благодарение на усилията на тези хора,
благодарение на усилията на администрацията и в лицето на кмета и някои
други експерти; благодарение на усилията на общинския съвет, това е
възможно. Знам, че много хора не искат да се случи това, защото
пропускат усилията и на господин Пламен Стелиянов, който е другият

акционер. И неговите усилия, и неговото съгласие е необходимо. И когато
за първи път във Варна всички са съгласни, изведнъж от тази трибуна
чувам политически речи. Аз благодаря на всички, които са съгласни. Имам
една надежда, че няма да успее да се извърти отново всичко в посока да
има дебат какво е било и какво ще бъде, а в посока какво се прави в
момента. И дали това, което се прави в момента, ще свърши работа.
Защото ми писна от речи, в които прекалено заети са тези хора, но не и
продуктивни. Не и продуктивни. Не съм видял ей толкоз продукция от ей
тези политически речи, които чувам понякога от тази трибуна. И затова ви
правя забележка, не за това, ние сме политически дейци. Аз благодаря на
всички, които направиха, за мен също е голямо облекчение, но ще ви кажа:
голямо облекчение само по отношение на това, че преминаваме една
крачка. Не е облекчение, защото съдбата на „Спартак“ може да бъде
решена само с единство и с ефективни ходове. Не с говорене, а с
ефективни ходове. Затова обаче е необходимо гласове като предишните
няколко един-два гласа в началото, да не се чуват. Благодаря за
вниманието.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Процедура от Христо Атанасов.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, процедурата ще
бъде за прекратяване на дебатите, защото и аз мога да кажа много. И ако
започна да казвам, няма да се харесат наистина нещата. Само с едно обаче
ще завърша, което го казах и преди няколко сесии. Само честта е тази
невидима кост, която държи главата изправена. Помнете го!
Тодор БАЛАБАНОВ
За съжаление, призива Ви от първоначалното изказване не беше чут.
Процедура за прекратяване на дебатите, колеги. Режим на гласуване, има
процедура първо. Не ми казвайте какво има, има процедура. Момент, има
процедура, направена от колега, режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 32; против – 3; въздържали се – 1;
отсъстващи – 15, предложението се приема.*
За протокола: Христо Атанасов – „за“, Кирил Георгиев – „за“,
Светлан Златев – „против“, Григор Григоров – „против“.
Благодаря ви.

След провеждане на гласуването ще ви дам думата, тъй като трябва
да изпълним процедурата, просто изчакайте на микрофона, ще ви дам
възможност.
Колеги, режим на гласуване по така изчетеното предложение от
председателя на ПК „Собственост и стопанство“.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1054-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с Писмо рег. №
ОС18000042ВН/18.01.2018 г. на Изпълнителния директор на „Спортен
комплекс „Спартак“ АД, Общински съвет – Варна като упражняващ
правата на Община Варна – акционер в „Спортен комплекс „Спартак“ АД,
ЕИК 148063980, дава съгласие за започване на процедура по
преобразуване на дружеството чрез разделянето му съобразно План за
преобразуване, приет от Съвета на директорите на „Спортен комплекс
„Спартак“ АД на 17.01.2018 г., неразделна част от настоящото решение,
като същото да не се счита за признаване на вземането на „Спортен
комплекс „Спартак“ АД, ЕИК 148063980, по съдебен спор с Община Варна
по в. гр. дело № 399/2017 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна.
Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 17, предложението се приема.*
За протокола: Кирил Георгиев – „за“, Светлан Златев – „въздържал
се“, Григор Григоров – „за“, Христо Атанасов – „за“.
Подлагам на гласуване предложението на Григор Григоров по
отношение на ангажиране на кантора….какво казахте….по цитираното
гражданско дело по проекта за решение, това ли имате в предвид?
Подлагам предложението на колегата Григоров по отношение на
финансово-правния анализ по казуса по делото, което се води между
Спортен комплекс „Спартак“ АД и община Варна. Режим на гласуване.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

1055-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна,
възлага на кмета на Община Варна да ангажира външна юридическа
кантора, която да направи анализ на съответната документация по в. гр.
дело № 399/2017 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна със страни
Спортен комплекс „Спартак“ и Община Варна, да направи прогноза за
възможния изход от делото и при висок процент по тази възможност да
бъде ангажирана със защитата на Община Варна по делото.
Резултати от гласуването: за – 10; против – 4; въздържали се – 20;
отсъстващи – 17, предложението не се приема.*
За протокола: Светлан Златев – „за“, Христо Атанасов – „за“, Григор
Григоров – „за“, Кирил Георгиев – „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Петров, заповядайте.
Иван ПЕТРОВ
Малко след дъжд качулка ще бъде моето изказване, защото аз исках
преди да гласувате да се изкажа.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имаше процедура от колега, съжалявам.
Иван ПЕТРОВ
Имаше процедура, да. Аз за какво дойдох? Защо веднага като
тръгнах и тогава казахте?
Тодор БАЛАБАНОВ
Не ми задавайте въпроси.
Иван ПЕТРОВ
Добре, не Ви задавам въпроси. Така, ще започна малко преди…
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Петров, тече Ви времето. Господин Петров, тече Ви
времето. Заповядайте.

Иван ПЕТРОВ
Така, тук пред мен стои, казахте архитектът, ето го отпред, господин
Станев. Точно преди 12 години тук от този микрофон аз бях единственият,
който станах и се съпротивих на това, което те го правиха. Тогава беше
ограбването на „Спартак“ и тогава мен ме изкараха предател и византиец и
тези момчета горе, някои, част от тях ме освиркаха и днес те са на
барикадата и те се правят на освободителите на „Спартак“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Никак не са на барикадата. С тях се води един много сериозен
диалог, да Ви кажа. Няма война. Има диалог там. Да.
Иван ПЕТРОВ
Никой не води война.
Тодор БАЛАБАНОВ
Защото казахте на барикадата.
Иван ПЕТРОВ
Тези момчета нека си спомнят преди колко години ние поведохме
тази битка и аз не съм бил никога настрана. И в тази кауза, която се казва
„Спартак“…
Тодор БАЛАБАНОВ
А, кауза. Много добре го казахте, а не битка.
Иван ПЕТРОВ
Не, не, не. Битката е друга. Така че това, което всичко става, днес…
ето я цялата папка. Първо, този ФК „Спартак 1918“ е учреден от мен преди
2 години, той не е историята на „Спартак Варна“. ФК „Спартак Варна“,
автентичният, цялата документация е при мен и единствен наследник на
цялата история се казва Иван Петров. В съда пише и искам всичко да
проверите, защото аз от тук с тази папка ще се обърна към главния
прокурор на Република България. Искам всички медии да отразят какво се
случва днес. Днес е едно разделяне. С какво право Вие разделяте тази
собственост? Тя е дадена за „Спартак“ да се развива. Тази земя е дадена за
„Спартак да се развива. Тези три парцела, нека да изчислят тук има хора,
колко са разгъната площ, които остават в „Инжстрой“. Това не е ли
грабеж? А? Това, че пак Ви казах, всички медии от тук, сега ще направя

пресконференция, ще уведомя господин Борисов, че той е подведен и това,
което се случи днес е престъпление. Казвам ви го чистосърдечно.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Хубав ден и на Вас желая. …както винаги, гледам…. и
преди 12 не сме гледали, ама … без лични нападки, господин Петров.
Хубав ден Ви желая. Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред.
Момчетата от барикадата призовавам да бъдат спокойни. Господин
Петров, ще Ви отстраня от залата… защото нарушавате реда в залата, а аз
следя за него по силата на закона и правилника.
Последно
предупреждение, ще Ви отстраня от залата. Вие сте административно
длъжностно лице и много добре знаете, че следва да се спазва реда. Така.
Като знаете ще го спазвате. Поканете господин Петров да си ходи.
Госпожо Боева, заповядайте, че темата се измести. Преминаваме към
втора точка от дневния ред.

ІI.
По точка втора от дневния ред:
ОТНОСНО: Отмяна на решение № 265-7(8)/11.05.2016 г., поправено
с Решение № 365-2(9)/28.06.2016 г. на Общински съвет – Варна и
предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху Стадион
„Локомотив“, гр. Варна в полза на “ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918“,
БУЛСТАТ 177051663.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“
Юлияна БОЕВА
Продължаваме. Следващата точка. Първо и второ проекторешение са
във връзка затова предлагам да бъдат гласувани анблок, т.като се отнася за
един и същи въпрос.
Тодор БАЛАБАНОВ
Процедура от госпожа Боева, а именно отмяната на предходното
решение и приемането на новия проект за решение да бъдат гласувани
анблок…ааа… всъщност те няма как да бъдат гласувани анблок предвид
факта, че за едното е необходимо различно мнозинство… добре разбрах.
Процедура по отношение на гласуването анблок на двете предложения –
отмяната и приемането на новото решение. Режим на гласуване. По
процедурата.
Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 17, предложението се приема.*
За протокола: Кирил Георгиев – „за“, Григор Григоров – „за“,
Светлан Златев – „въздържал се“.
Юлияна БОЕВА
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 5 и 6 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет – Варна отменя свое решение № 2657/8/11.05.2016 г., поправено с Решение № 365-2/9/28.06.2016 г.

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
И следващото проекторешение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 5 и 6 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно право на
ползване на Сдружение с нестопанска цел “ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК
1918“, БУЛСТАТ 177051663, представлявано от Стефан Руменов
Калименов и Евгений Христов Балев, като членове на Управителния съвет,
върху имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с
идентификатор 10135.3516.163, находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница“, с
площ от 52 154 кв.метра, за срок от 10 /десет/ години.
За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №
5929/25.11.2009 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска
предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, за Ваша информация, че БУЛСТАТ-та в проекта за решение
е посочен погрешно. Верният БУЛСТАТ е 177051663. С тази корекция на
проекта, който изчете госпожа Боева. Колеги, подлагам на гласуване двете
изчетени предложения. Необходимо е квалифицирано мнозинство от 34
гласа за приемане на решения. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1056-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за
общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 5 и 6 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Варна отменя свое решение № 265-7(8)/11.05.2016 г.,
поправено с Решение № 365-2(9)/28.06.2016 г.

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

1057-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за
общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 5 и 6 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно право на ползване на
Сдружение с нестопанска цел “ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918“,
БУЛСТАТ 177051663, представлявано от Стефан Руменов Калименов и
Евгений Христов Балев, като членове на Управителния съвет, върху имот –
частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор
10135.3516.163, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“, с площ от 52 154
кв. метра, за срок от 10 /десет/ години.
За имота има съставен Акт за частна общинска собственост
№ 5929/25.11.2009 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален
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 – 32; против – 0; въздържали се – 1,
отсъстващи – 18.*
Това е по системата. За протокола: Пейчо Бюлбюлев – „за“. 33
стават. За протокола: Кирил Георгиев – „за“. Стават 34 „за“. За протокола:
Светлан Златев – „въздържал се“. 34 - „за“, 0 - „против“, 1 – „ въздържал
се“.
За протокола: „за“ Григор Григоров и Христо Атанасов.
„за“ – 36 гласа; „против“ – 0; „въздържали се“ – 2 – предложението
се приема.
Пожелавам успех на господата и апел да бъдете обединени. Не се
вслушвайте в призиви като преждеговорящия господин, който си тръгна от
залата. Давайте напред и успех още веднъж!

Колеги, поради изчерпване на дневния ред обявявам Двадесет и
петото заседание за закрито.
* Резултатите от поименните електронни гласувания са отчетени
от „Информационна система на Общински съвет – Варна“, като
списъците са неразделна част от настоящия протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА

_____________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”

_____________ /ЮЛИЯ ПЕТКОВА/

СЪГЛАСУВАЛ
_____________ /адв. Д. СТЕФАНОВА/

