
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 26 
 
 
Двадесет и шестото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 31.01.2018 г. (сряда) от 09:00 ч. до 15:00 ч. 
 

Присъстват 42 общински съветника, отсъстват:  
 
Антоан ВЛАЕВ 
Антон АПОСТОЛОВ  
Божидар ЧАПАРОВ 
Данаил ПАПАЗОВ  
Костадин КОСТАДИНОВ 
Лидия МАРИНОВА 
Петър ЛИПЧЕВ 
Христо АТАНАСОВ 
Чавдар ТРИФОНОВ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, 36 подписа има в присъствения списък, в системата 33 

устройства, ако някой има проблем с устройството си, нека да се обърне 
към IT специалистите. Има ли някой, който да има проблем с 
устройството? Не виждам. По уважителни причини от днешното заседание 
отсъстват Костадин Костадинов, Лидия Маринова, Петър Липчев, Христо 
Атанасов и Чавдар Трифонов.  

Преминаваме към разглеждане на дневния ред, а именно 
предложенията за включване на нови точки в предварително обявения 
такъв. Първото предложение е от Юлиана Боева – председател на ПК 
„Собственост и стопанство“ относно избор на одитор на Тубдиспансера за 
2017 година. Тук причината е смъртта на предходно избрания одитор, 
който е починал и се налага, за да могат да приключат финансовата година, 
да изберем нов такъв. Имате ли мнения и съображения, колеги, по 
допълнителната точка, която изчетох току-що? Не виждам. Режим на 
гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се –1; 

отсъстващи – 17, предложението се приема.* 
 
Следващото предложение за включване на нова подточка в точка 

четири, а именно ПК „Финанси и бюджет“. Предложението е на Славчо 



Славов относно разрешаване сформиране на две самостоятелни паралелки 
с брой ученици под норматива в училище „Димчо Дебелянов“ - Варна за 
учебната 2017/2018 година. Необходимо е минимално финансиране на 
маломерните паралелки, поради тази причина предложението е да бъде 
включена точката в точка четири – предложение за решение от ПК 
„Финанси и бюджет“. Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. 
Режим на гласуване.  

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

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
За протокола: Красен Иванов – „за“, Григор Григоров – „за“.  
 
Следващото предложение, следващите предложения са от постоянна 

комисия…моля, колеги, да запазите тишина. Следващите предложения са 
от председателя на ПК „Архитектура“, а именно три на брой предложения, 
минали са през заседание на комисията, проведено във вторник. Първото 
предложение е одобряване на ПУП - План за регулация и застрояване на 
поземлени имоти в землището на с. Тополи,  по обособена позиция № 1: 
„ПУП – ПРЗ на поземлени имоти в местност „Бостан Тарла“, землище на с. 
Тополи. ПУП – ПРЗ, второто за застрояване на поземлени имоти с 
идентификатори 72709.38.64, 72709.38.4, 72709.38.5, 72709.38.6, 
72709.38.9, 72709.38.11, 72709.38.12, 72709.38.13, 72709.38.7, в местност 
„Бостан Тарла“, землище на с. Тополи, Община Варна, касаещо 
разширението на Гробищен парк „Запад“. Третото предложение 
одобряване на проект за ПУП-ПП за обект: „Оптична кабелна линия „0719-
071/ТШ2-075“-2, участък „075-075-1“ в землището на с. Каменар, Община 
Варна. Тези предложения са минали, разгледани са на ПК „Архитектура“ и 
е дадено положително становище. Колеги, правя процедурно предложение 
да ги гласуваме анблок тези три предложения. Който е съгласен с 
процедурата, след това ще дам възможност за мнения и съображения. 
Първо процедурата, който е съгласен за анблок гласуване, моля да гласува.  

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
За протокола: Даниела Димова – „за“.  
 
Мнения и съображения, колеги, по така изчетените три предложения 

за включване в дневния ред? Не виждам. Режим на гласуване по 
предложението, което изчетох, трите предложения.  

 



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

 
Следващото предложение за нова точка от ПК, а извинявайте ВрК 

„Структури и общинска администрация“ за увеличаване числеността на 
персонала на „Приют за временно настаняване на бездомни и социално 
слаби лица“. Отново разгледано на комисия, с положително становище. 
Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 

  
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
За протокола: Даниела Димова – „за“.  
 
И последното предложение за включване на нова точка 13 в дневния 

ред от представителя в общото събрание на акционерите на Спортен 
комплекс „Варна“ АД Димитър Карбов за упълномощаване представителя 
на Община Варна за участие в общото събрание на акционерите. Мнения и 
съображения? Не виждам. Режим на гласуване.  

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

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Колеги, подлагам на гласуване дневния ред в цялост, ведно с 

направените току-що изменения. Извинявам се.  Първо, други допълнения 
или предложения за изменение в така предложения дневен ред? Не 
виждам. Режим на гласуване за дневния ред в цялост. 

 
Общински съвет – Варна прие следния 

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

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

стопанство” относно: 
(1) – приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост през 2018 г.”. 
(2) – приемане на ред и условия за провеждане на конкурс по 

документи за избор на оценители на имоти и вещи – общинска 
собственост, отговарящи на изискванията на Закона за независимите 
оценители и вземане на решение за провеждане на конкурс. 



(3) – вземане на решение за провеждане на публичен търг за 
отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Яне Сандански“ № 1, вх. А, ет. 1. 

(4) – изпълнение на решение № 4626-3(50)/24.01.2007 г. на 
Общински съвет – Варна, одобряване на пазарни оценки и вземане на 
решение за прекратяване на съсобственост, чрез замяна на имот с 
идентификатор 10135.1030.298, с имот с идентификатор 
10135.1030.298.1.23, находящи се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ 
№ 108. 

(5) – предоставяне право на безвъзмездно поставяне на зарядни 
станции за електрически автомобили върху части от имоти – общинска 
собственост, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона“. 

(6) – избор на одитор на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2017 г.  
 

3. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол относно: 

(1) – приемане на Отчет за изпълнението на Годишния план за 
приватизация за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. 

(2) – приемане на Годишен план за приватизация за 2018 г. 
 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и 

бюджет” относно: 
(1) – приемане на бюджета на Община Варна за 2018 г. по приходи и 

разходи и приложенията към него. 
(2) – осигуряване на гориво за отопление на културните институти на 

град Варна. 
(3) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на ТВ 

„Черно море” за реализиране на телевизионно предаване „Европейска 
Варна”. 

(4) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Дарик радио – Варна” за съвместен медиен проект „Зала Пленарна”.    

(5) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Радио Варна“ за медийно отразяване на културни, спортни и обществени 
прояви в Община Варна. 

(6) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на  
„Труд медиа“ ЕООД за медийна подкрепа за популяризиране на работата 
на местното самоуправление. 

(7) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
реализиране на музикално събитие „MTV представя Варна Бийч 2018“. 

(8) – изменение и допълнение на т. 13 от Приложение № 2 към 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Варна. 



(9) – даване на съгласие за предоставяне на абонаментни карти за 
нуждите на Дружество на инвалидите – Варна. 

(10) – разрешаване формирането на две самостоятелни паралелки с 
брой ученици под норматива в СУ „Димчо Дебелянов“ - Варна за учебната 
2017/2018 година. 

 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Транспорт” 

относно: 
(1) – приемане нова Наредба за организация на движението на 

територията на община Варна. 

6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване” 
относно: 

(1)  – вземане на решение за продължаване на срока на Договор за 
управление с д-р Георги Леонидов Кобаков – управител на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. 

 
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Социални 

дейности и жилищна политика” относно: 
(1)  ̶ приемане на Общински анализ на ситуацията и оценка на 

потребностите в Община Варна. 
(2) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонални пенсии на деца. 
(3) – даване на съгласие за увеличаване капацитета на социална 

услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца с 
увреждания. 

 
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и 

духовно развитие” относно: 
(1) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в 

проект Festivallinks по програма „Творческа Европа“ 2014 – 2020 г., и 
одобряване текста на Споразумение за сътрудничество. 

 
9. Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Правна 

комисия” относно: 
(1) – задължително тълкуване на чл. 21, ал. 4 от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна. 

 
10. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” 



(1) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване на поземлени имоти в землището на с. Тополи,  по 
обособена позиция № 1: „Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване на поземлени имоти в местност „Бостан Тарла“, землище на 
с. Тополи, Община Варна.  

(2) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 72709.38.64, 
72709.38.4, 72709.38.5, 72709.38.6, 72709.38.9, 72709.38.11, 72709.38.12, 
72709.38.13, 72709.38.7, в местност „Бостан Тарла“, землище на с. Тополи, 
Община Варна, касае разширението на Гробищен парк „Запад“. 

(3) – одобряване на проект за ПУП-ПП за обект: „Оптична кабелна 
линия „0719-071/ТШ2-075“-2, участък „075-075-1“ в землището на с. 
Каменар, Община Варна. 

 
11. Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Структури и 

общинска администрация” 
(1) – увеличаване числеността на персонала на „Приют за временно 

настаняване на бездомни и социално слаби лица“. 
 
12. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет – 

Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 
01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. 

 
13. Упълномощаване на представителя на Община Варна за участие 

в Общо събрание на акционерите на „Спортен комплекс „Варна” АД. 
 
14. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни 

органи и представители на община Варна в общото събрание на 
търговските дружества, собственост на община Варна.  

 
15. Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет – Варна. 
 
16. Дискусия с гражданите. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред „Питания и 

отговори на питания“, имате думата.  
 
  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-н Вичев, заповядайте. 
 
Януарий ВИЧЕВ  
Уважаеми, г-н кмет, уважаеми колеги, двата ми въпроса са свързани 

първо със с. Константиново. Всички сме запознати с там обстановката, с 
оглед преди две години наводнението. Въпросът ми е кога ще започнат там 
строително-монтажните работи, тъй като гражданите на…, наши 
съграждани в това село се оплакват, че нищо не е направено. Има доста 
обещания, има отпуснати пари, но нищо не е започнало да се върши в това 
село, във връзка с инфраструктурата. Това ми е първият въпрос.  

Вторият въпрос е свързан с преместваемите обекти, във връзка с 
наредбата, която все още не е приета, новата наредба. Въпросът ми е 
свързан все пак ние не може да чакаме да приключат всички 
инфраструктурни проекти в града и ако може да се даде указание на 
районните администрации да започнат да функционират със старата 
наредба и всички преместваеми обекти, които са незаконни да бъдат 
премахнати, а тези които са читави и могат да работят да продължат да 
работят. В момента се получава параграф 22 и нищо не може да се върши 
тая малка икономика, която все пак е в тези преместваеми обекти на 
нашите граждани, съграждани на практика не могат да работят. Благодаря 
ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Вичев. Г-н Боев, заповядайте.  
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги, 

съграждани, моят въпрос е свързан с питания, които постъпват при мен в 
качеството ми на съветник от наши съграждани, живущи на територията на 
кв. „Христо Ботев“. Става въпрос за някои от въпросите, които съм ги 
поставял и преди, но други са нови, но със сходен характер. Уважаеми 
колеги, дълго време на територията на този наш квартал „Христо Ботев“, 
специално за улица „Тодор Влайков“ говоря, „Тодор Влайков“ улицата е 
там където, покрай училище „Елин Пелин“, където се намира клуба за 
пенсионери и читалище „Христо Ботев“ - за ориентация просто - 
функционираше клон на пощата. Този клон обслужваше голяма част, 



всъщност всички живущи в кв. „Христо Ботев“, част от ромската махала, 
чак горе до „Средна гора“. Това е един много сериозен като обем наши 
съграждани. От около 3-4 години този клон на пощата там не 
функционира, като при контактите ми със служители от пощата ми казаха, 
че е поискан голям наем от страна на общината. Става въпрос за една 
сграда, не мога да нарека, една постройка, дървена постройка с около 5-6 
стаи. Барака. Има 5-6 стаи, от които в момента практически функционира 
една стая, която се ползва от местния районен криминален инспектор, 
който приема два пъти седмично за по час, час и половина. Останалите 4 
или 5 стаи всъщност се рушат и са оставени на произвола на съдбата. Те са 
общинска собственост. Мисля, че няма да е проблем да се върне 
обслужването на тези съграждани, като отново там се настанят 
помещенията на „Български пощи“, тъй като, пак казвам, обслужват много 
голям кръг от наши съграждани. Тук е и кметът на района. Моля да 
направите един оглед с Вашата администрация, господин кмете, и като 
обхождате района и се убедите така, в правилността на това, което Ви 
казвам, вижте и, вижте и….., обърнете внимание на факта, че там не е 
правена санитарна сеч от десетки години. Тук се прави по „Миладинова“, 
по „Македония“, в Морската градина, но там от десетки години няма 
направена санитарна сеч. В същия този район на спирката на училище 
„Елин Пелин“ има две изцяло прогнили дървета, които всеки момент могат 
да паднат. Това ми е питането и моля за отговор в кратък срок. Благодаря, 
господин председател.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Боев. Колеги, други питания? Г-н Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ  
Уважаеми господин кмет на Община Варна, уважаеми господин 

председател, уважаеми колеги, уважаеми заместник-кметове, кметове на 
райони, първо нямам отговор на двата въпроса от последната редовна 
сесия. Приемам го за техническа грешка. Относно щата на общинския 
съвет, общинската администрация, увеличил ли се е, защо се е увеличил и 
какви са средствата, които са заложени и защо с толкова много са се 
увеличили. И нямам отговор и на въпроса относно интегрирания градски 
транспорт. Това ме провокира отново да задам въпрос свързан с градския 
транспорт, тъй като в продължение на много месеци не го задавам въпроса, 
независимо че ситуацията не е от днес или от вчера. Въпросът е по-скоро 
към председателя на Общинския съвет, отколкото към кмета, защото 
принципал на общинските дружества се явява не администрацията и 
кметът, а Общинският съвет. Защо са запорирани сметките на градски 
транспорт, каква е причината, защо заплатите се плащат не така, както 
трябва, а на ръка? Предполагам, че е свързано със запорирането. И някой 



да ни даде отговор в крайна сметка какво става в това дружество, съчетано 
с въпроса, на който нямам отговор. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще насоча въпроса Ви към ръководството на дружеството, за да ви 

даде компетентен отговор, въпреки че по отношение на запора се 
коментира въпроса на една от комисиите, на която вероятно сте отсъствал.  

 
Борислав ГУЦАНОВ  
Не съм член на тази комисия.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да, затова казвам. Вероятно не сте присъствал на тази комисия. 

Ще поискам от ръководството да даде отговор по така поставените от Вас, 
два въпроса. Други колеги? Не виждам други колеги. Давам думата на 
господин кмета. По следващите точки и в последна точка, по всяка точка 
от дневния ред и в последната точка имате възможност да правите 
изказвания. Това го обяснявам на всяка сесия. Заповядайте, господин 
кмете.  

 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и 

господа общински съветници, уважаеми съграждани, благодаря за 
поставените въпроси. Ще отговорим, разбира се, своевременно писмено. 
Тъй като днес е важен ден за града ни, най-важната сесия може би за 
годината, свързано с приемането на бюджета, така че пожелавам на 
общинския съвет ползотворна работа и дано след няколко часа градът ни 
има бюджет, който да гарантира развитието му през годината. Успешна 
работа. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ:  
Благодаря Ви. Колеги, преминаваме към точка първа. Втора, 

извинявам се – разглеждане на предложения от ПК „Собственост и 
стопанство“. Г-жо Боева, заповядайте. 

 
Преминаваме към втора точка от дневния ред. 

  



ІI. 
 

По точка втора от дневния ред: ПК „Собственост и стопанство“ 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 
(1) – приемане на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.”. 
(2) – приемане на ред и условия за провеждане на конкурс по 

документи за избор на оценители на имоти и вещи – общинска 
собственост, отговарящи на изискванията на Закона за независимите 
оценители и вземане на решение за провеждане на конкурс. 

(3) – вземане на решение за провеждане на публичен търг за 
отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Яне Сандански“ № 1, вх. А, ет. 1. 

(4) – изпълнение на решение № 4626-3(50)/24.01.2007 г. на 
Общински съвет – Варна, одобряване на пазарни оценки и вземане на 
решение за прекратяване на съсобственост, чрез замяна на имот с 
идентификатор 10135.1030.298, с имот с идентификатор 
10135.1030.298.1.23, находящи се в гр. Варна, бул. „Владислав 
Варненчик“ № 108. 

(5) – предоставяне право на безвъзмездно поставяне на зарядни 
станции за електрически автомобили върху части от имоти – общинска 
собственост, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона“. 

(6) – избор на одитор на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2017 
г.  

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

 
Юлияна БОЕВА 
Предвидените за днешното заседание точки са следните: 
Точка първа касае приемане на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018г.“, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата за мнения и съображения. Не виждам. Режим 

на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 



1058-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД18000674ВН/10.01.2018 г., Общински съвет – Варна приема 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост през 2018г.“, съгласно приложение към настоящото решение. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Втора точка.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ:  
Мнения и съображения, има ли? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
1059-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 80 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17024579ВН/18.12.2017г., Общински съвет – Варна, приема “Ред и 
условия за провеждане на конкурс по документи за избор на 
оценители на имоти и вещи – общинска собственост, отговарящи на 
изискванията на Закона за независимите оценители”, както следва:  

1.  Да се проведе конкурс по документи за избор на независими 
оценители за изготвяне на пазарни оценки на имоти и вещи – общинска 
собственост. 

2.  Съобщението за провеждането на конкурса да се обяви в един 
местен ежедневник, на информационното табло и на официалната 
интернет - страница на Община Варна. 

3.  Участниците в конкурса, следва да отговарят на следните условия: 
3.1.Да са физически или юридически лица, регистрирани по реда на 

Търговския закон; 
3.2.Да притежават валиден сертификат за оценителска 

правоспособност, издаден от Камарата на независимите оценители в 
България;  

3.3.Да са членове на Камарата на независимите оценители в 
България.  

4.  Комплектът документи за участие в конкурса, следва да съдържа: 
4.1.Заявление за участие;  
4.2.Сертификат за оценителска правоспособност  – копие, заверено 

от оценителя; 



4.3. Автореференция, съдържаща списък на оценки на имоти и вещи, 
извършени от оценителя; 

4.4.  Препоръки; 
4.5. За физически лица – копие от документ за самоличност, заверено 

за вярност от участника; декларация, че лицето не е осъждано; 
4.6. За юридически лица – копие от удостоверение от Търговския 

регистър към Агенция по вписванията; декларация, че лицето не е обявено 
в несъстоятелност, не се намира в производство за обявяване в 
несъстоятелност и не се намира в ликвидация.  

5. Документите за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от 
публикуване на обявлението. 

6. Конкурсът се провежда в 5-дневен срок от изтичане на срока за 
подаване на документите. 

7. Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на 
кмета на Община Варна. В заповедта се посочва датата, мястото и часа за 
провеждане на конкурса. 

8. За резултатите от проведения конкурс, комисията изготвя доклад, 
който се представя на кмета на Община Варна  за одобряване. 

9. Кметът на Община Варна издава заповед за утвърждаване на 
списък на независими оценители за изготвяне на оценки на имоти и вещи – 
общинска собственост, за определяне на възнагражденията за изготвяне на 
оценки от различни разпоредителни и управленски действия и за реда за 
възлагане изготвянето на оценки.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед за утвърждаване на 
независимите оценители. 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Трета точка. 
 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуване. Трябва да имаме екстра 

„край на гласуването“. 
 
1060-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2  от Закона за 
общинската собственост, по реда на чл. 50 и чл. 51 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 



предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17024903ВН/22.12.2017г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
Община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на недвижим имот – частна общинска находящ се в гр. Варна, ул. 
„Яне Сандански” № 1, вх. А, ет. 1, представляващ самостоятелен обект с 
идентификатор 10135.1030.292.1.22 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда и тридесет.двеста деветдесет и две.едно.двадесет и две)  със 
застроена площ равна на 177,39 (сто седемдесет и седем цяло и тридесет и 
девет стотни) кв.м., за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна наемна 
цена в размер на 1 890,68 (хиляда осемстотин и деветдесет лева и 
шестдесет и осем стотинки)  лева, без ДДС, определена съгласно чл. 3, ал. 
1, т. 1 от Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване 
на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
нежилищни имоти-общинска собственост. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена  в 
размер на 189,07  лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
физически лица, еднолични търговци и юридически лица. 

2. За участие в публичния търг с явно наддаване са необходими 
следните документи: 

2.1. заявление за участие в търга по образец, представен към 
комплекта тръжни документи; 

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а/ не е обявен в несъстоятелност; 
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в/ не се намира в ликвидация; 
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на имота; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 268,82 (две 

хиляди двеста шестдесет и осем лева и осемдесет и две стотинки)  лева, 



платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 150,00 (сто и петдесет) лева., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Четвърта точка. 
 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Дистанциране. Гласуване.  
 
1061-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
36, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 27, т. 4 от 
Наредбата за управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на Решение № 4626-3(50)/24.01.2007 г. на Общински съвет – 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18000647ВН/10.01.2018 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарните 
оценки, изготвени от независим лицензиран оценител на имоти, с които са 
определени пазарните стойности на заменяемите имоти, съответно: 

1. За 39 кв.м. идеални части от ПИ № 10135.1030.298, находящ се в 
гр.Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 108 в размер на 11 442,00 лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 кв.м. – 293,38 лева, без 
включен ДДС. 

Имота е собственост на Маргарита Георгиева Янчева, на основание 
нотариален акт №161/05.03.1976 г., том ІІ, дело №747/1976 г. 

2. За самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 
10135.1030.298.1.23, представляващ апартамент № 23, находящ е в гр. 
Варна, бул. „Вл.Варненчик“ № 108, вх. Б, ет. 5 със застроена площ от 



90,91 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение № 23, с площ от 6,95 
кв.м., както и 0,7470 % идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж, в размер на 129 224 лева, без включен ДДС. 

Имота е собственост на Община Варна на основание акт за частна 
общинска собственост № 8003/20.10.2014 г., вписан в Служба по 
вписванията по надлежния ред. 

1061-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 4 от Наредбата за управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД18000647ВН/10.01.2018г., Общински съвет – 
Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна и 
Маргарита Георгиева Янчева върху ПИ № 10135.1030.298, като Маргарита 
Георгиева Янчева ще прехвърли в собственост на Община Варна, 
собствените си 39 кв.м. идеални части от ПИ № 10135.1030.298, в замяна 
на собствеността на Община Варна върху самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор № 10135.1030.298.1.23, представляващ апартамент № 23, 
находящ е в гр.Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 108, вх. Б, ет. 5, със 
застроена площ от 90,91 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение № 23 
с площ от 6,95 кв.м., както и 0,7470 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, по одобрените с решение по-горе пазарни 
оценки, при следните условия: 

1. Маргарита Георгиева Янчева става изключителен собственик 
на самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.1030.298.1.23, 
представляващ апартамент № 23, находящ се в гр. Варна, бул. 
„Вл.Варненчик“ № 108, вх. Б, ет. 5, със застроена площ от 90,91 кв.м., 
ведно с прилежащо избено помещение № 23, с площ от 6,95 кв.м., както и 
0,7470 % идеални части от общите части на сградата и от правото на 
строеж, след като заплати разликата от 117 782 лв., без ДДС, между 
двете пазарни оценки в полза на Община Варна. 

2. Община Варна става изключителен собственик на 39 кв.м. 
идеални части от ПИ № 10135.1030.298, находящ се в гр. Варна, бул. 
„Вл.Варненчик“ № 108, целия с площ от 3 069 кв.м. по Кадастрална карта 
и кадастрални регистри на гр.Варна, като не дължи доплащане на 
Маргарита Георгиева Янчева. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
 



Юлияна БОЕВА 
Пета точка: 
На основание чл. 21, ал. 1,  т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с решение по 
протокол № 1/14.12.2017 г. на комисия, назначена със заповед № 
4219/13.12.2017 г. на Кмета на община Варна и във връзка с писмо от 
Орлин Данеков – член на комисията назначена със Заповед № 
4291/13.12.2017 г. на кмета на община Варна с рег. № РД17022717ВН-
006ВН/14.12.2017 г. и по предложение на общинския съветник Светлан 
Костов Златев, Общински съвет – Варна предоставя право за безвъзмездно 
поставяне на зарядни станции за електрически автомобили върху части от 
имоти – общинска собственост съгласно приложени схеми №№ 1-11 
/приложени към настоящото решение/, приети с решение на ЕСУТ при 
община Варна по протокол № 42/14.11.2017 г. и одобрени от Главния 
архитект на община Варна, в полза на Общинско предприятие „Общински 
паркинги и синя зона“, представлявано от инж.Младен Иванов – Директор, 
за срок от 10 /десет/ години. 

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

 
Янко СТАНЕВ 
Един въпрос имам: 10 години ли е максималния срок?  
 
Юлияна БОЕВА 
Да.  
 
Янко СТАНЕВ 
Добре. Моля, мнения, съображения? Гласуване по предложението на 

г-н Златев и на…, което решава един безспорно много важен въпрос. 
Гласувайте с удоволствие, с радост и с облекчение. 

 
1062-2. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с решение по 
протокол № 1/14.12.2017 г. на комисия, назначена със заповед № 
4219/13.12.2017 г. на кмета на Община Варна и във връзка с писмо от 
Орлин Данеков – член на комисията назначена със Заповед № 
4291/13.12.2017 г. на кмета на Община Варна с рег. № РД17022717ВН-
006ВН/14.12.2017 г. и по предложение на общинския съветник Светлан 
Костов Златев, Общински съвет – Варна предоставя право за безвъзмездно 
поставяне на зарядни станции за електрически автомобили върху 
части от имоти – общинска собственост съгласно приложени схеми №№ 1-
11 /приложени към настоящото решение/, приети с решение на ЕСУТ при 



Община Варна по Протокол № 42/14.11.2017 г. и одобрени от Главния 
архитект на Община Варна, в полза на Общинско предприятие 
„Общински паркинги и синя зона“, представлявано от инж. Младен 
Иванов – Директор, за срок от 10 /десет/ години. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
И допълнителната точка във връзка с това, че е починал одитора на 

Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания и по предложение на д-р Христо Ганчев. Самото предложение 
за решение е следното.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския Закон и по 
предложение на доц. д-р Христо Ганчев Георгиев – управител на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна” ЕООД с рег. №ОС18000048ВН/22.01.2018г., 
Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска – регистриран 
одитор, за извършване на одиторски контрол на „Специализирана болница 
за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД 
за 2017 г.  

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Трябваше един текст да добавите: „до 

закриването й“. Няма.  
 
Юлияна БОЕВА 
За 2017 година.  
 
Янко СТАНЕВ 
Гласуване. Ние още не сме я закрили.  
 
1063-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон и по предложение на доц. д-р Христо Ганчев Георгиев – управител 
на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна” ЕООД с рег. № ОС18000048ВН/22.01.2018 г., 
Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска – регистриран 
одитор, за извършване на одиторски контрол на „Специализирана 



болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна” ЕООД за 2017 г.  

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

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Благодаря на председателя на комисията по собственост Юлияна 

Боева.  
 
Г-н Бойновски, Вие бяхте, нали? Следваща точка разглеждане на 

предложения за решения от Комисия по приватизация и 
следприватизационен контрол. 

 
Преминаваме към трета точка от дневния ред. 

  



III. 
 

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

по приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – приемане на Отчет за изпълнението на Годишния план за 

приватизация за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. 
(2) – приемане на Годишен план за приватизация за 2018 г. 
 

  Докл.: Петко Бойновски – Председател на КПСПК 
 

Петко БОЙНОВСКИ 
Добър ден, уважаеми общински съветници. Първото решение, 

предложение за решение от Комисията по приватизация. 
 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуване. 

 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1064-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна, 
приема Отчет за изпълнението на Годишния план за приватизация за 
периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., съгласно приложение. 
 
 Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 11, предложението се приема.* 

 
Петко БОЙНОВСКИ 
Второто предложение за решение.  
 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря на г-н Бойновски. Мнения и съображения? Няма. Тези, 

които са съгласни, моля да гласуват. Тези, които не са – също. 
 
1065-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, 
Общински съвет – Варна, приема Годишен план за приватизация за 2018г., 
съгласно приложение. 

 



Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 10, предложението се приема.* 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря, г-н Бойновски. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Благодаря. 
 
Янко СТАНЕВ 
Г-н Иванов, изпълнихме всички изисквания до този момент, за да 

преминем към приемането на бюджета за 2018 година. Концентрирайте се. 
 
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред. 

  

  



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

“Финанси и бюджет” относно: 
(1) – приемане на бюджета на Община Варна за 2018 г. по приходи и 

разходи и приложенията към него. 
(2) – осигуряване на гориво за отопление на културните институти на 

град Варна. 
(3) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на ТВ 

„Черно море” за реализиране на телевизионно предаване „Европейска 
Варна”. 

(4) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Дарик радио – Варна” за съвместен медиен проект „Зала Пленарна”.    

(5) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Радио Варна“ за медийно отразяване на културни, спортни и обществени 
прояви в Община Варна. 

(6) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на  
„Труд медиа“ ЕООД за медийна подкрепа за популяризиране на работата 
на местното самоуправление. 

(7) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
реализиране на музикално събитие „MTV представя Варна Бийч 2018“. 

(8) – изменение и допълнение на т. 13 от Приложение № 2 към 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Варна. 

(9) – даване на съгласие за предоставяне на абонаментни карти за 
нуждите на Дружество на инвалидите – Варна. 

(10) – разрешаване формирането на две самостоятелни паралелки с 
брой ученици под норматива в СУ „Димчо Дебелянов“ - Варна за учебната 
2017/2018 година. 

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

 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми 

съграждани, преди да преминем към проекта за бюджет за 2018 година, 
предлагам в едно с промените, които са внесени на комисия и решенията 
за бюджета да бъдат гласувани анблок. Значи, промените, които са внесени 
на комисия и са разнесени в решенията за бюджета, заедно с решенията на 
бюджета, да бъдат гласувани анблок. Както всяка година. 

 
 
 



Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Това е стара практика. Тези, които са 

„за“ моля да гласуват.  
 
Резултати от гласуването: за –32; против – 0; въздържали се – 9; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
  
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, господин председател.  
1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 52, 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.52 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., чл. 
39 и чл. 94 от Закона за публичните финанси и по предложения от кмета на 
Община Варна с рег. № РД18000797ВН/12.01.2018 г. и №РД18000797ВН-
001ВН/12.01.2018 г.,  Общински съвет – Варна: 
 

І. Приема бюджета на община Варна за 2018 г. за приходите и 
разходите, както следва:                                                                                                   
   

                                                                                                                    
(в лв.) 
1. ПРИХОДИ -  ВСИЧКО по (Пр. № 1), в т.ч.:                                    393 700  000 

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности: 126 513 098    

а/ Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ/§31-11/                           119 258 436 

б/ Неданъчни приходи от държавни дейности 660 770         

в/ Депозити и средства по сметки /преходен остатък от 2017 г./ 6 593 892 

  по (Пр. 11),  в т.ч. за:     
               -Ф-я Общи държавни  служби                                   255 730 

             - Ф-я Отбрана и сигурност                                         341 977 
             - Ф-я Образование                                                 4 320 322 
             - Ф-я Здравеопазване                                                358 462 
            - Ф-я Социал. осигуряване, подпомагане и грижи    1 080 833                       
             - Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности    64 982                         
             - Ф-я Икономически дейности и услуги                       171 586              

  

 
1.2. 

 
Местни приходи, в т.ч.:                                                          

 
267 186 902 

 Приходи, помощи и дарения:                                           151 015 309 

а/ Имуществени и други данъци                                                80 200 000 

б/ Неданъчни приходи                                                                  70 815 309  

 Операции с нефинансови активи: 5 560 000 

   

 Бюджетни взаимоотношения:                           /-24 835 540/ 



а/ Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т. ч.: 4 734 000 
 1. Обща изравнителна  субсидия  - § 31–12, в т.ч.:                  2 529 600 
                    - за зимно поддържане   179 500 
                   -  обща изравнителна субсидия  

 
2 350 100   

 2. Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи-§ 31–13 2 204 400   
б/ Трансфери между бюджети  /-10 508 289/  

  в/ Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС, в 
т.ч.предоставени трансфери - /-19 429 970 лв./ 

/-19 429 970/ 

  г/ Временни безлихвени заеми, в т.ч.:  
      
- предоставени заеми (-):   /-4 718 859 лв./ 
- възстановени заеми (+):     5 087 578 лв. 
       

368 719 
   
          
 

 Финансиране на бюджетно салдо                          135 447 133 
 
 

2. РАЗХОДИ - ВСИЧКО  по (Пр. №2, Пр. №3),  в т.ч.:                                                       393 700 000 

2.1. Разходи за държавни дейности                          126 513 098 

2.2. Разходи за местни дейности и дофинансиране на държавни 
дейности, в т.ч.:                                                       

267 186 902 

а/ за местни дейности                                                  256 088 512 
б/ за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи 11 098 390 

   

ІІ. Приема разходите по функции, / Пр. №2 и Пр. №3/, в т.ч.:        
 

393 700 000 

 Ф-я Общи държавни служби                                            18 085 000 

 Ф-я Отбрана и сигурност                                                    3 313 000 

 Ф-я Образование                                                                118 579 000 

 Ф-я Здравеопазване                                                            19 535 000 

 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                          15 587 000 

 Ф-я Жилищно стр.,БКС и опазване на околната среда                      162 692 000 

 Ф-я Почивно дело,култура и религиозни дейности                         16 800 000 

 Ф-я Икономически дейности и услуги                            35 628 000 

 Ф-я Разходи некласифицирани в други функции             3 481 000 

   

ІІІ. 
 
 

Приема разходи по определени дейности и приложения /в 
лв./:      

 

 - дейност „Общинска администрация” - Община Варна, райони и 
кметства с населени места /Пр. № 5/ 
 

17 044 364 
 

 - дейност „Други дейности по икономиката“/Пр. № 6/              
 

11 183 523 
 



 - Общински предприятия и дейности със съответните стойности 
/Пр.№ 6а/         
 

 
 

 - дейност „Чистота” / План сметка на разходите по чл. 66 от ЗМДТ/, в 
т.ч. преходен остатък – 5 811 296 лв. /Пр. №7/    
                                                              

33 311 296 

 - дейност „Други дейности по транспорта” за разходите  
за транспорт по групи правоимащи /Пр. № 9/                          

8 200 000 

           - Преходен остатък от облигационен заем от 2015 г. за капиталови 
разходи  /Пр. №12/  
- Преходен остатък от облигационен заем за финансиране на 
собствено участие по проекти на община Варна, финансирани от 
оперативни програми на  Европейския съюз и други инвестиционни 
проекти /Пр. № 13/    

 

821 842 
 
            
 1 157 137  
 

         - Програма за проектиране на обекти по бюджета за 2018 г. – 2020 г. /Пр. 

№23/ 

 

         - дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа“ /Пр. №4а/         

          /без разходите на общинско предприятие „Паркинги и синя зона“/              

110 091 026 

 

         - дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“  
            по §51 и §52 /Пр.№ 4б/                                                                                
8 309 082  
       /без разходите на общинско предприятие „Инвестиционна политика“/ 

 

ІV.  Приема Разчет за финансиране на капиталови разходи по 
функции и източници на финансиране по бюджета за 2018 г. в размер на 
133 071 041 лв., индикативен разчет за капиталови разходи по оперативни 
програми и проекти на Европейския съюз /ЕСИФ и ДЕС/ в размер на 
73 650 764 лв., в т.ч. разчет за капиталови разходи за съфинансиране по 
оперативни програми и проекти /Пр. №1, Пр. №2, Пр. №3, Пр. №4, 
Пр.№34/ 

 
V. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 127, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси Общински съвет Варна приема Разчет на разходите, 
финансирани от приходи по §40-00 „Постъпления от продажба на 
нефинансови активи“/Пр. №8, Пр. №4/ 

 
VI. Приема Разчет на разходите, финансирани от приватизационни 

сделки в размер на 1 613 650 лв., включително преходен остатък от 2017 г. 
– 45 950 лв. 



- за  инвестиционните разходи за придобиване и основен ремонт на 
дълготрайни активи /91%/ - 1 426 607 лв. 

-  разходи, свързани с приватизационния процес /9%/ - 187 043 лв., в 
т.ч. преходен остатък от 2017 г. - 45 950 лв. /Пр. № 15/ 

 
VII. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 52 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2018 г. и чл. 94, ал. 2 и ал.3, т. 6 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет - Варна приема Разчет за 
финансиране на капиталови разходи от целева субсидия за капиталови 
разходи за местни дейности по обекти за строителство и основен ремонт и 
други позиции на разходите в съответните функции и параграфи, в размер 
на 2 204 400 лв. /Пр. №10/ 

 
VIII.  Приема  Разчет за численост и фонд работна заплата по 

функции и дейности, без звената от функция „Образование“, прилагащи 
системата на делегиран бюджет /Пр. № 18/. 

 
IX. Утвърждава Списък на длъжностите и на лицата с право на 

транспортни разходи и на педагогическия персонал с право на заплащане 
на част от транспортните разходи, съгласно чл.36, ал.2 от ПМС 
№322/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2018 г. (Пр. № 21). 

 
X. Приема Лимит, разчет за целеви разходи и субсидии:   
 
1. Приема лимити за:        
1.1 Социално-битови разходи в размер на 3% от утвърдените разходи 

за основни заплати на служителите, съгласно чл.37 от ПМС № 
322/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2018 г.  

1.2 Разходи за представителни цели на Kмета на община Варна и на 
Кметовете на райони и кметства в размер до 2% от общия годишен размер 
на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“, 
съгласно чл.88, ал.1 от ЗДБРБ за 2018 г. и чл.35, т.3 от ПМС № 
322/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2018 г. в общ размер  от 55 500 лв. /Пр. №17/. 

1.3 Разходи за представителни цели в размер на 27 750 лв. на 
Председателя на Общински съвет - Варна в размер до 1% от общия 
годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска 
администрация“, съгласно чл.88, ал.2 от ЗДБРБ за 2018 г. и чл.35, т.3 от 
ПМС № 322/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на 
Република България за 2018 г. /Пр. №17/. 



 
2. Приема Общински програми и утвърждава разчет за целеви 

разходи и субсидии по бюджета за 2018 г., както следва: 
2.1. Програми за промоция, профилактика и рехабилитация на 

общественото здраве /Пр. № 22/ в т.ч.: 
2.1.1 „Аз успявам”- целево финансиране в размер на 21 500 лв. по 

§43 „Субсидии  и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“.  

2.1.2 „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение 
на гръбначните изкривявания” - целево финансиране в размер на 40 000 лв. 
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“.  

2.1.3 „Детско зрение” - целево финансиране в размер на 25 000 лв. по 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“.   

2.1.4  „Профилактика на глаукомата” - целево финансиране в размер 
на  15 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“.  

2.1.5. „Профилактика на сънната апнея” - целево финансиране в 
размер на 15 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“.  

2.1.6. „Детско дентално здраве” - целево финансиране в размер на 23 
500 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“. 

2.1.7. „Профилактика на женското здраве – трансвагинално 
ултразвуково изследване” - целево финансиране в размер на 20 000 лв. по 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“. 

2.1.8. „Превенция на заболяванията на слуха сред деца“ - целево 
финансиране в размер на 18 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“. 

2.1.9. „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни 
вещества” - целево финансиране в размер на 75 000 лв. по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“. 

2.2. „Социална програма на община Варна за 2018 г.“ - целево 
финансиране в размер на 3 035 695 лв., в т.ч. субсидии в размер на 52 000 
лв. по параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“ по /Пр. №16/   

2.3. Програма „Спорт” – 1 300 000 лв., в т.ч. субсидии за спортни 
клубове и организации – 936 000 лв. по параграф §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, по §42 



„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ – 25 000 
лв., дейност „Спортни бази за спорт за всички“ /Пр. №25/ 

2.4. Програма „Младежки дейности - 2018“ - целево финансиране в 
размер на 876 360 лв., в т.ч. субсидии в размер на: 1000 лв. по §42 „Текущи 
трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“, 19 000 лв. по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ и 
466 800 лв. по параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности за 
младежта“, /Пр. №26/ 

2.5. „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и 
млади хора“ – 310 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 120 000 лв. по 
параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. 
№27/ 

2.6. „Социален туризъм“ - 21 000 лв. субсидии  по параграф §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Туристически бази“/Пр. №28/ 

2.7. „Програма за насърчаване творческите заложби на ученици и 
студенти с изявени дарби“ – 165 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 10 000 
лв. по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“, 
66 500 лв. по параграф § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по 
образованието“ /Пр. №29/ 

2.8. „Програма за образователна интеграция на деца и ученици от 
различни етнически групи“ – 85 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 20 000 
лв. по параграф § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“/Пр. 
№30/ 

2.9. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите 
кадри“ –  
60 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 5 000 лв. по параграф §45 „Субсидии 
и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 
дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. №31/ 

2.10. Програма за дейността на Наблюдателната комисия към 
Общински съвет – Варна – 34 730 лв., дейност „Общински съвети“ /Пр. 
№32/ 

2.11. Програма „Международни и местни културни прояви“ – 3 
688 450 лв., в т.ч. субсидии в размер на 1 244 000 лв. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 370 000 
лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“ и 150 700 лв. по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и 
помощи за домакинствата“, дейност „Други дейности по културата“ за 
общински фонд „Култура“/Пр. №24/ 



 
3. Предоставя и утвърждава целеви разходи, субсидии и трансфери, 

както следва: 
3.1. целева субсидия на Медицински център за рехабилитация и 

спортна медицина І Варна ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 199 937 
лв. за изпълнение на дейности, извън обхвата на основния пакет, 
гарантиран от бюджета на НЗОК по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 

3.2. целева субсидия на „Диагностично – консултативен център 
„Свети Иван Рилски“ – Аспарухово – Варна” ЕООД, съгласно решение на 
Общински съвет - Варна  № 1041-2/ протокол № 23 от 21.12.2017 г. за 
покриване на разходи на лечебното заведение за натрупаните задължения 
на заведението, находящо се  в район с повишен здравен риск, в размер на 
52 695 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.3. целева субсидия на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневно-фтизиатрични заболявания-Варна“ за покриване на 
натрупани задължения на лечебното заведение в размер на 209 000 лв. , 
съгласно решение на Общински съвет - Варна  № 1042-2/ протокол № 23 от 
21.12.2017 г.  по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.4. целева субсидия на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” 
ЕООД, в размер на 77 381 лв. за ремонт на покрива на ниското тяло, в т.ч.: 
проектиране по §55 „Капиталов трансфер“, дейност  „Други дейности по 
здравеопазване“;  

3.5 целева субсидия на „Специализирана болница за активно лечение 
на онкологични заболявания Д-р М. Марков“ в размер на 500 000 лв. , 
съгласно решение на Общински съвет - Варна  № 1037-2/ протокол № 23 от 
21.12.2017 г. за медицинска апаратура - Система за визуализация и 
интеграция на лапароскопска хирургия и високоспециализирана 
ендоскопска диагностика и терапия по §55 „Капиталов трансфер“, дейност 
„Други дейности по здравеопазване“; 

3.6. целева субсидия на „Многопрофилна болница за активно 
лечение Света Анна-Варна“ в размер на 200 000 лв. , съгласно решение на 
Общински съвет - Варна  № 1038-2/ протокол № 23 от 21.12.2017 г. за 
дълготрайни материални активи (медицински инструментариум) за 
клиника по ортопедия и травматология по §55 „Капиталов трансфер“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.7. целева субсидия на „Многопрофилна болница за активно 
лечение Света Анна-Варна“ в размер на 550 000 лв. , съгласно решение на 
Общински съвет - Варна  № 1040-2/ протокол № 23 от 21.12.2017 г. за 



основен ремонт на родилно отделение и отделение неонатология по 
§55„Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.8. целева субсидия на „Многопрофилна болница за активно 
лечение Света Анна-Варна“ в размер на 60 000 лв. , съгласно решение на 
Общински съвет - Варна  № 1039-2/ протокол № 23 от 21.12.2017 г. за 
закупуване на нов дизел - генератор по §55 „Капиталов трансфер“, дейност 
„Други дейности по здравеопазване“; 

3.9. целева субсидия на Българска асоциация на сомелиерите и 
виноценителите в размер на 10 000 лв. за провеждане на национално 
изложение „Фестивал Вино и храна“, по параграф §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по икономиката“; 

3.10. целева субсидия на Варненската туристическа камара за 
провеждане на Черноморски туристически форум в размер на 20 000 лв. по 
параграф § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“; 

3.11. целева субсидия на Варненската туристическа камара за 
провеждане на „Кулинарна изложба Никулден“ в размер на 8 000 лв. по 
параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“; 

3.12. целева субсидия на Българската хотелиерска и ресторантьорска 
асоциация за домакинство на гр. Варна на национален конкурс „Готвач на 
годината“ и кулинарно – винена дестинация – Варна, дейност „Други 
дейности по икономиката“,  по параграф §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, както следва: 

- провеждане на национален конкурс „Готвач на годината“ – 35 000 
лв. 

- представяне на кулинарно – винена дестинация – Варна – 13 000 лв. 
3.13. целева субсидия на Варненската асоциация на ресторантьорите 

и хотелиерите за провеждане на Туристическо изложение „Тур - експо 
дестинация Варна - 2018“ в размер на 20 000 лв. по параграф §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, дейност „Други дейности по икономиката“; 

3.14. целева субсидия на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ за 
обезпечаване програма за честване на 110-та годишнината на к.к „Св. Св. 
Константин и Елена“, дейност „Други дейности по икономиката“ по 
параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, както следва: 

- празник на гроздолечението – 35 000 лв. 
- организиране на почетна среща между студенти и доайени в 

създаването на курорта за обмяна на опит – 35 000 лв. 



- издаване, отпечатване и публично показване на луксозна книга по 
случай 110-та годишнината на к.к „Св. Св. Константин и Елена“ – 25 000 
лв. 

- организиране на фотоизложба по случай 110-та годишнината на к.к 
„Св. Св. Константин и Елена“ – 5 000 лв. 

3.15. целева субсидия за читалища в размер на 10 000 лв. субсидии 
по параграф §45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ за 
обогатяване на библиотечния фонд и закупуване на национални носии. 

3.16. целева субсидия на народно читалище „Христо Ботев – 1928“, 
гр. Варна за подпомагане на дейността на Фолклорен ансамбъл „Варна“ за 
2018 г. в размер 95 000 лв. по параграф §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Читалища“. 

3.17. трансфери за подпомагане дейността на културни институти за 
съвместно финансиране, съгласно сключени договори с Министерство на 
културата по §61 „Трансфери между бюджети“ в размер на 210 000 лв., 
както следва: за Държавна опера и Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – 
160 000 лв. и за Държавен куклен театър – 50 000 лв.;   

3.18. трансфери на ТМПЦ за постановки за участие в Международен 
музикален фестивал в размер на 70 000 лв. по §61 „Трансфери между 
бюджети“;   

3.19. целева субсидия на църковното настоятелство на храм „Св. мчк. 
Прокопий Варненски" за довършителни работи по изграждане на храма - 
350 000 лв., по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“, дейност „Субсидии и други разходи за дейности 
по религиозното дело“; 

3.20. целева субсидия на Варненска и Великопреславска Света 
Митрополия за ремонт на покрива на храм „Успение Богородично" в 
размер на 150 000 лв., по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Субсидии и други разходи 
за дейности по религиозното дело“; 

3.21. целеви субсидии за общински програми, както следва: 
3.21.1. по програма „Аз успявам”- целево финансиране на 

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна“ 
ЕООД  /Спортен диспансер/ в размер на  21 500 лв. по § 43 „Субсидии  и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“/Пр. №22/; 

3.21.2. по програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез 
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания” - целево 
финансиране на „Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина І - Варна“ ЕООД  /Спортен диспансер/ в размер на  40 000 лв. по 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“/Пр. №22/; 



3.21.3. по програма „Детско зрение” - целево финансиране в размер 
на 25 000 лв. на „Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение-Варна“ ЕООД по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“/Пр. №22/; 

3.21.4. по програма „Профилактика на глаукомата” - целево 
финансиране в размер на  15 000 лв. на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение-Варна“ ЕООД по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“/Пр. №22/; 

3.21.5. по програма „Профилактика на сънната апнея” - целево 
финансиране в размер на 15 000 лв. на „Многопрофилна болница за 
активно лечение „Света Анна“- Варна АД, по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“/Пр. №22/; 

3.21.6. по програма „Детско дентално здраве” - целево финансиране в 
размер на 23 500 лв. на „Дентален център І - Варна” ЕООД по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.21.7. по програма „Профилактика на женското здраве – 
трансвагинално ултразвуково изследване” - целево финансиране в размер 
на 20 000 лв. на СБАГАЛ  „Проф. Д-Р Д. Стаматов - Варна” ЕООД по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

3.21.8. по програма „Превенция на заболяванията на слуха сред деца“ 
- целево финансиране в размер на 18 000 лв. по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

3.21.9. по програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от 
психоактивни вещества” - целево финансиране в размер на 75 000 лв. по 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

3.21.10. по програма „Социална програма“ - целево финансиране на 
проекти на неправителствени организации по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по социалното осигуряване“ в размер на 30 000 лв./Пр. №16/; 

3.21.11.  по „Социална програма“ - целево финансиране на фондация 
„Човек на фокус“ за програма „Запознаване на хора в неравностойно 
положение с традиционните християнски ценности и помощ при 
професионална реализация на младежи, възпитани в институции“, по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, дейност „Други дейности по социалното осигуряване“ в размер на 
15 000 лв./Пр. №16/; 



3.21.12. по „Социална програма“ - целево финансиране на Български 
червен кръст за организиране на коледен благотворителен концерт „Заедно 
за Коледа“, по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по социалното 
осигуряване“ в размер на 7 000 лв./Пр. №16/; 

3.21.13. по „Програма за превенция на рисковото поведение сред 
деца и млади хора“ – 120 000 лв. по параграф §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ дейност „Други 
дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. №27/; 

3.21.14. по програмa „Спорт” – 936 000 лв. по параграф §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, дейност „Спортни бази за спорт за всички“ /Пр. №25/; 

3.21.15. по програма „Младежки дейности 2018“  - 19 000 лв. по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ и 466 
800 лв. по параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности за 
младежта“ /Пр. №26/; 

3.21.16. по програма „Социален туризъм“ - 21 000 лв. субсидии по 
параграф §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Туристически бази“ /Пр. №28/;  

3.21.17. по програма „Програма за насърчаване творческите заложби 
на ученици и студенти с изявени дарби“ – 66 500 лв. по параграф §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. №29/; 

3.21.18. по програма „Програма за образователна интеграция на деца 
и ученици от различни етнически групи“ – 20 000 лв. по параграф § 45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, дейност „Други дейности по образованието“/Пр. №30/; 

3.21.19. по програма „Програма за квалификация и насърчаване на 
педагогическите кадри“-5 000 лв. по параграф §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по образованието“ /Пр. №31/. 

3.21.20. по програма „Международни и местни културни прояви“ – 
1 244 000 лв. по параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“ и 370 000 лв. по параграф §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по културата“ /Пр. №24/ 

3.21.21. по програма „Туризъм“ 2018 г. – 206 000 лв. по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“ /Пр. №19/ 

3.22. Упълномощава кмета на общината да договори условия по 
предоставянето и отчитането на целевите субсидии и трансфери.  

 



4. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински съвет 
- Варна по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 
домакинствата“, както следва: 

4.1. Подпомагане на лечението на граждани от бюджета на дейност 
„Други дейности по здравеопазването” – 123 200 лв., в т.ч. 3 200 лв. 
преходни от 2017 /Пр. № 2/.   

4.2. Подпомагане на двойки за инвитро процедура от бюджета на 
дейност „Други дейности по здравеопазването”– 292 898 лв., в т.ч. 122 898 
лв.преходни от 2017 г., /Пр. № 2/. 

4.3. Социално битови разходи на социално слаби граждани - по 
бюджета на дейност „Други служби и дейности по социалното 
осигуряване” – 102 678 лв. в т.ч. 1 600 лв. преходни от 2017 г. /Пр. № 2, Пр. 
№ 16/. 

4.5. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на 
дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 16 800 
лв./Пр. № 2, Пр. № 16/.   

4.6. Погребения на социално слаби и бездомни, по бюджета на 
дейност „Обредни домове и зали” – 10 000 лв. /Пр. № 2/.   

4.7. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на 
дейност „Други дейности по транспорта и пътищата” – 8 200 000 лв., в т.ч. 
200 000 лв. преходни от 2017 г. /Пр. №9/. 

4.8. Разходи за месечни помощи на сираци и полусираци до и над 18 
годишна възраст без лични доходи в СУПЦ  „Анастасия д-р Железкова” по 
бюджета на дейност „СУПЦ“ в размер на 12 540 лв. под формата на 
дофинансиране на държавната дейност /Пр. №2, Пр. №16/. 

4.9. Разходи  за  месечни помощи на ученици, настанени в „Комплекс 
за социални услуги за деца и младежи“ в размер на 1 188 лв. под формата 
на дофинансиране на държавната дейност /Пр. №2, Пр. №16/.   

4.10. Утвърждава разпределение от преходния остатък на приходите 
от дарения за бедствието от 19.06.2014 г. в кв. Аспарухово в размер на 
162 617 лв. по §42-02 „Обезщетения и помощи по социалното 
подпомагане“ в местна дейност 284 „Ликвидиране на последици от 
стихийни бедствия и аварии“. 

 
5. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 

туристическия данък за 2018 г. /Пр. № 19/. 
 
6. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 

концесионни плащания през 2018 г. /Пр. №33/. 
 
7. Приема разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя на 

безстопанствените кучета за 42 000 лв. по бюджета на Общински приют за 



безстопанствени кучета, събрани от „Общинска такса  за притежаване на 
куче“, съгл. чл.175 от Закона за ветеринарно медицинската дейност. 

 
XІ.  Приема разпределение на Преходен остатък за 2018 г. в размер 

на 94 779 733 лв., /Пр. №11/. 
 
XII. Приема Очакван размер на просрочените вземания, които ще 

бъдат събрани през 2018 г. /Пр. №14/. 
 
XIII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.8 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява 
индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, 
в т.ч. индикативен разчет за капиталови разходи, финансирани със 
средства от Европейския съюз и планирани трансфери за съфинансиране 
на проекти и програми на ЕС /Пр. №34 и Пр. №1/. 

 
XIV. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.104, ал.1, т.5 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява предоставянето 
на временни безлихвени заеми по индикативен годишен разчет за сметките 
за средства от Европейския съюз от бюджета на община Варна в размер на 
4 718 859 лв. за финансиране на проекти и програми на ЕС, до 
възстановяването на разходите от Управляващия орган /Пр. №34/. 

 
XV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с прието Решение 
на Общински съвет - Варна № 620-8/15/30.01.2017 г., Общински съвет - 
Варна дава съгласие да бъде предоставена от бюджета на община Варна за 
2018 г. временна финансова помощ за мостово авансово финансиране по 
§72-00 „Предоставена възмездна финансова помощ“ на бенефициента по 
проект „Активни в труда на територията на Община Варна“ за извършване 
на дейностите по административен договор №BG05M9OPO01-2.005-0019-
C01 в размер до 183 000 лв. до възстановяване на средствата от 
Управляващия орган. 

 
XVI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.9 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява 
актуализирана бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2018-
2020 г., съгласно приложение /Пр. № 35/. 

   



XVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – 
Варна определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2018 г., 
съгласно приложение /Пр. №20/. 

 
XVIII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и чл.94, ал.2 и ал.3, т.1 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя 
максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2018 г. в размер на 310 700 000 лв. 

 
XIX. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.94, ал.2 и ал.3, т.2 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя 
максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2018 г. в размер на 261 700 000  лв. 

 
XX. На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39 от Закона за публичните 
финанси, Общински съвет - Варна определя:  

1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет 
през 2018 г. - до 80 576 000 лв.  

2. Максимален дълг към 31.12.2018 г. до 114 673 000 лв.  
3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да 

бъдат издадени през 2018 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. Максимален размер на издадените общински 
гаранции към 31.12.2018 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. 

 
XXI. На основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 52, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и чл.40 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет - Варна определя при изпълнението 
на бюджета за 2018 г. да се съблюдават следните приоритети: 

1. плащания по обслужване на общинския дълг 
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, 

стипендии и  медикаменти 
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, 

здравните и образователни заведения 
 
XXII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 95 от Закона за 



публичните финанси, Общински съвет – Варна предвижда резерв за 
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 10 000 лв. по параграф 
§00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, дейност 
„Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия 
и аварии“ /Пр. №2/   

 
XXIII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 126 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие временно 
свободните средства по бюджета на Общината да се ползват за текущо 
финансиране на одобрените по бюджета разходи и други плащания, при 
условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните 
от държавата дейности в определените им размери, както и на местните 
дейности и се спазват относимите за общината фискални правила, като не 
се променя предназначението на средствата в края на годината. 

 
 XXIV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 104 , ал. 1, т.5 от Закона 
за публичните финанси, Общински съвет Варна дава съгласие при 
възникнала необходимост и временен недостиг, да се осигуряват 
заемообразно средства за осъществяване на одобрени проекти от бюджета 
на община Варна до възстановяването на разходите от Управляващия 
орган.  

 
 XXV. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и чл.52, ал.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.84, ал.6 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна приема за 
сведение Протокола от публичното обсъждане на проектобюджета за 2018 
г. /Пр. №36/.  

 
 
XXVI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.100, ал.2 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 
община Варна: 

- да определи конкретните лица, права и задължения на 
второстепенните разпоредители с бюджет. 

- да определи и утвърди бюджетите на второстепенните 
разпоредители с бюджет 

- в изпълнение на решение на Общински съвет № 567-7 от Протокол 
№ 14/20.12.2016 г., възлага на Кмета, средствата за хранене на децата в 
общинските детски градини, с изключение на децата в яслените групи, да 



им бъдат определени и утвърдени със самостоятелни бюджети, извън 
делегираните им бюджети. 

 - да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 
утвърди разпределението. 

 
XXVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.125 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна оправомощава Кмета на 
община Варна, както следва: 

- да извършва компенсирани промени, наложени в резултат на 
изменение в макроикономическите условия, възникване на неотложни 
потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през 
бюджетната година с решение на Общински съвет – Варна: 

в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените 
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на 
дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават 
стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени 
задължения в съответната делегирана дейност. 

в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга по бюджета, без да 
изменя общия размер на разходите 

- в изпълнение на правомощията си по т.1, Кметът издава заповеди. 
- след извършване на промените, Кметът включва информация за 

същите в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.  
 - да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито 
бюджет е част от общинския бюджет. 

- да кандидатства за средства по структурни фондове на Европейския 
съюз, по национални програми и други източници за реализиране на 
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план на 
развитие.  

- да кандидатства за средства от Централния бюджет и други 
източници за съфинансиране на общински програми и проекти.  

- да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други 
източници при необходимост при реализиране на общински програми и 
проекти. 

- да разработва и изменя, при необходимост, индикативен разчет за 
сметките за средства от Европейския съюз по оперативните програми, 
съгласно изискванията на Министерство на финансите. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Иванов. Колеги, имате думата за мнения, 

изказвания, съображения и т.н. Няма ли изказвания? Добре, дайте заявка, 
господин Григоров, няма как само от ставането, няма как да разбера. 
Заповядайте. Или поредността ли объркахме? Ако трябва да изчакаме? Вие 
сте достатъчно компетентен, на тема бюджет. Доктор Митковски има 
заявка след това.  

 
Григор ГРИГОРОВ 
Надявам се, че ще ме изтраете. Няма да Ви губя времето много. 

Първо искам все пак да кажа нещо позитивно за бюджета, че в крайна 
сметка той е рекордно голям за Община Варна, че това стана възможно 
благодарение на усилията на администрацията, ясно, постановлението на 
МС и т.н., проектите по „Региони в растеж“, което всичко е хубаво. Голяма 
приходна част. Чудесно и за гражданите и за бизнеса. Смятам, че от 
справки и информация, която имам, мисля че администрацията трябва да 
бъде още по-активна при подготвяне на проекти в „Региони в растеж“, 
защото ако направим така … една сметка – брой средства-брой паричен 
ресурс-брой граждани, може би Варна е така след … втората половина 
като заявени проекти, съпоставими с всички общини, т.е. там има сериозни 
резерви да се привлекат още средства. Искам да изкоментирам разходната 
част. Не всички пера, естествено. Интерес… най-голямото перо в бюджета 
на Община Варна това е общо взето за инженерна инфраструктура. Знаем 
какви са проектите. Знаем какъв е размера на тези средства. Той е над 40% 
от общите разходи на Община Варна, което само по себе си е прекрасно за 
бизнеса, защото в крайна сметка ще влязат пари във Варна, работни места 
и т.н. Това би било така обаче, ако 90% от тези средства, със сигурност 
повече от 130 млн. или около 1/3 от общия бюджет на Община Варна, не 
отиваха само в една фирма. А това е фирмата, Вие я знаете коя е, 
„Хидрострой“. Със сигурност тези средства ще бъдат използвани за 
обновяване на нашия град, на инфраструктурата. Естествено, това ще 
бъдат позитиви за гражданите на Варна, но със сигурност в средносрочен и 
дългосрочен план разходването по този начин на средства за 
инфраструктура ще донесат до тежък дисбаланс и ще доведат до 
влошаване на бизнесклимата във Варна. Какво имам предвид? Като 
бизнесмен мога да Ви кажа, че всеки един бизнес иска и се стреми към 
монопол, но всяко едно общество се стреми към конкуренция и защото в 
конкуренцията се получава по-добро  качество на услугите, по-ниски цени 
и обществото е по-доволно от такава среда. Давайки всичките пари, които 
общо взето са за инфраструктура и за инвестиции, на една фирма ние по 
този начин убиваме всички останали, т.е. в рамките на следващите 2-3 
години на територията на община Варна няма да има друга фирма, която 
да може да предлага същите тези дейности. И тогава ще бъдем свидетели 



на още по-лоши предлагани услуги на по-висока цена, т.е. ние с нашите 
действия по управление на този ресурс ще допринесем за монопол, а не за 
конкурентна среда. Мисля, че много трябва да се замислим по този въпрос 
и така да си дадем ясен отговор, ние на страната на монопола  ли искаме да 
бъдем или на страната на обществото. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отклонявате се от темата. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Темата е бюджета и разходването на бюджета. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Ами вижте сега.. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… а не Закона за обществените поръчки, който коментирате до 

момента. Има Закон за обществените поръчки, избират се изпълнители. 
Има закон. Средствата се разходват по силата на закона. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
… ако искате да влизаме в темата… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… не е решение на Общински съвет. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
…в темата как се организират обществените поръчки във Варна, тя е 

много дълга тема, ще ни трябват 3 сесии. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… затова казах, че се отклонихме. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Не се отклоняваме. Просто казваме, че 1/3 от бюджета на Община 

Варна влиза по сметките на една фирма. Това казваме. И това създава лош 
климат. Това е. И тази политика, тя е тенденция. По отношение на 
разходите за социални дейности. По отношение на разходите за социални 
дейности в бюджета ми липсва всякакви индикации за политика по 
отношение на жилищното строителство, тя отсъства и последните 3 



години. Отделно от това, за мен начина, по  който се разходват средствата 
за социални дейности не е достатъчно ефективен и мисля, че там трябва да 
се направят сериозни корекции, които са свързани с по-голям контрол по 
отношение на доставчиците. И … хайде, в здравеопазването има по-силни 
от мен, но по програма „Туризъм“. За 2016 година…ааааа… за 2018 година 
по програма „Туризъм“ са предвидени общо 2600 лв., ааа… 206 хил. лв. 
точно така… от програма туризъм… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тази сума е коректна, която казахте. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Да, да. От които 100 хил.лв., т.е. половината са предвидени целева 

субсидия за фондация „Св. св. Константин и Елена“. Само ще Ви зачета за 
какво се изразходват тези 100 хил. лв.: – празник на гроздолечението - 35 
хил. лв., организиране на почетна среща между студенти и доайени в 
създаването на курорта за обмяна на опит - 35 хил. лв., издаване, 
отпечатване и публикуване на луксозен алманах – 25 хил. лв. Уважаеми 
колеги, мисля че е крайна наглост първо фондация, която знаем кои са й 
собствениците и която претендира, че извършва дейност…ааа.. 
общественополезна, да бъде финансирана по този начин, а още повече да 
бъдат средствата използвани по начина, по който те са упоменали. 
Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Заявка доктор Митковски, след това господин Гуцанов 

заявка. Моля през таблетите да правите заявките само. След което, заявка 
от Марица Гърдева има. Доктор Митковски, заповядайте. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми господин председател, колеги, аз ще се спра само на 

бюджета в сферата на здравеопазването, това за което имам някакво 
понятие. Положителните страни, които са залегнали в бюджета. На първо 
място, че се запазват общинските програми към различните лечебни 
заведения, които са доказали през годините своята ефективност. Прибави 
се една нова програма, която фактически замества стария център за 
психично здраве, това е метадоновата програма към „Св. Марина“. Друго 
изключително положително нещо в бюджета за тази година, е че може би 
за първи път се предвиждат реални средства за оборудване, ремонти, 
закупуване на апаратура на лечебните заведения на територията на града 
ни. Наистина една голяма част от тях са трансфери от миналогодишния 
бюджет. Надявам се тази година да бъдат оползотворени тези заложени 
средства, най-после. Това е нещо, което дълги години, аз при всички 



изказвания при приемането на бюджета съм отделял внимание, че реални 
средства досега почти не се заделяха реални средства за закупуване на 
апаратура и на ремонти на лечебните заведения. От миналата година и тази 
година, вече има развитие в тази посока, което аз го приветствам.  

Нещото, на което искам да обърна внимание, това е едни средства, 
които влязоха в последния момент при разглеждането на бюджета в 
комисията по здравеопазване, а именно финансовите средства за … няма 
да й казвам цялото наименование, за АГ болница. На предходни заседания 
на комисията по здравеопазване, когато ставаше дума за разпределянето на 
средствата, които бяха залегнали в предходния бюджет, когато 
обсъждахме и средствата за тазгодишния бюджет, когато стана дума за АГ 
болница, за прословутия асансьор, за ремонти и т.н., тогава възникна, беше 
казано от администрацията, че в момента се води дискусия дали да 
реновираме тази сграда, тази болница или е по-удачно да се изгради нови 
болница. Нещо, за което от много години, има и проект, водят се дебати, 
но така или иначе не се е стигнало до окончателно решение. Изненадата 
беше на последното заседание на комисията, когато някой, някъде беше 
решил, че явно нова АГ болница няма да се прави, а ще се реновира тази. 
Първият въпрос, който възникна, разбира се е кой в края на краищата 
определя това нещо и кой е водил този дебат. Беше ни казано, 
финансистите казаха, че няма средства. Разбира се, финансистите са затова 
да разходват правилно заложените средства, но посоките за развитието на 
дадена област не би трябвало да се определя толкова от финансистите, а от 
хората, които реално управляват града, които дават насоката за развитието 
на града, конкретно в сферата примерно на здравеопазването. Аз не мога 
да се съглася, че Варна трябва безропотно да се съгласи да не строи АГ 
болница, защото липсвали финанси, а ще реновираме една сграда, която не 
отговаря на изискванията за болница, т.като е строена за общежитие и се 
знае, че тя няма как да бъде преведена в изискуемия вид, т.като най-
малкото няма височината на съответните помещения, но аз винаги бих 
подкрепил и отпускането на средства за реновиране на тази болница и на 
която и да е друга. Не бих се съгласил, разбира се този дебат за нова 
болница, АГ болница, да завърши обаче по този начин. Този дебат трябва 
да си го развием. Нямало пари. Извинявайте оказа се, че за една нова, 
оборудвана болница, АГ болница, такава каквато би задоволила нуждите 
на Варна, са необходими около  28 млн. евро. Добре. Сумата не малка. 
Никой не казва, че е малка, но в края на краищата това е въпрос на 
приоритети. Вижте какъв… ние се гордеем с този голям бюджет, който в 
момента разглеждаме, приоритет ли е на Варна да изгради болница, АГ 
болница или не е приоритет. Това в края на краищата трябва да го реши 
кмета, като избран, т.е. даващ насоки за развитието в отделните сектори и 
ние. Ние като Общински съвет, т.е. парламента на Варна, който също дава 
насоки за развитието на града ни в следващите години. Пак казвам, аз не 



съм против и бих подкрепил отпускането на средства за реновиране, за 
апаратура и т.н. на АГ болница, но в никакъв случай не бих се съгласил да 
се откажем от проекта за изграждането на нова такава. За съжаление, обаче 
тук фигурира и нещо друго, което е изключително смущаващо. Това е 
отпускането, сега ще Ви цитирам точно сумата, на 202 856 лв. на АГ 
болница за покриване на натрупани задължения. Колеги, досега аз съм 
доста мандати общински съветник, не ми се е налагало да гласувам такова 
нещо за АГ болница. Никога досега АГ болница не е била в състояние, 
което налага Общинския съвет да я подпомага финансово за натрупани 
задължения. Малко или много тя винаги е била на печалба. Как така за 
една година се натрупа този огромен размер задължение? Как така АГ 
болница се нареди в списъка с тупдиспансера, с ДКЦ-то в „Аспарухово“ и 
ДКЦ „Чайка“? Едно голямо… за разлика от тях АГ болница е едно голямо, 
структуроопределящо лечебно заведение на територията на града ни. В 
него се извършват 50% от ражданията в нашия град и в един момент това 
лечебно заведение, едва ли не, е пред угрозата от фалит. Ами така е. Това е 
така. Колкото и да не ни се иска. Да не забравяме, че само преди година и 
нещо беше сменен, може би преди 2 години, вече не си спомням, беше 
сменен по един, така, странен начин, тогавашния управител на болницата, 
със сегашния. Тогава болницата не беше със задължения. Старият 
управител беше разкарван по прокуратури…Янко, старият управител беше 
разкарван… да, знам защо го сменихте и защо… участва в смяната… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да не влизаме в диалогов режим. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
И как така този нов управител за две години води болницата до 

задължения от 202 хил. лв.? И още 20 и няколко хиляди лева, които трябва 
да отпусне общината за извършени, но незаплатени дейности? Също много 
странно, колеги. Всяко едно лечебно заведение, представяте ли си какво 
ще бъде, ако се нареди в Общината за заплащането на такива дейности. Не 
искам да влизам в подробности за структурата на тези двайсет и няколко 
хиляди лева, защото там ще излязат много странни неща. Обяснението, 
което беше дадено е недостига, недоплащането на клиничните пътеки. 
Тези клинични пътеки бяха и до сега такива, т.е. те не са се намалили в 
последните години, за да доведе до 200 хил. лв. задължения АГ болница 
през последната година. Също така не е ясен периода за получаване на тези 
задължения. Колеги, това е един странен случай, за който някой трябва да 
носи отговорност. Смяната на управителя беше така… извънредна точка, 
ако си спомняте тогава в дневния ред. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Доктор Митковски, отклонявате се значително от темата, която е 

бюджет на Община Варна… 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Ами точно. Говорим за бюджет на Община Варна и че Община 

Варна трябва да плати 200 хил. лв. за задължения на АГ… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз съм готов да говорим за.. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
… болница с управител, който ние избрахме по ваше предложение и 

който участва активно в частния център „Инвитро“ на територията на АГ 
болница. Това ли си говорим? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не знам в какъв частен център участва, но пак казвам отклоняваме се 

от темата. Става въпрос за бюджета. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Трябва да се запознавате с кадрите си, които предлагате преди да ги 

предложите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Доктор Митковски, говорете за бюджета. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Казах Ви за бюджета. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Защото времето Ви изтече, така или иначе. Давам 

възможност…отклонявате се значително от темата. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Смятам, че не се отклонявам от бюджета, но аз не съм съгласен 

Общинския съвет, докато не е наясно откога, за какво и как са натрупани 
тези задължения на АГ болница, да ги гласува. Подкрепям всички останали 
средства, които са заложени в бюджета за АГ болница, като апаратура, 
ремонти, асансьори и т.н. въпреки, че и там има доста завишени цифри, но 
ги подкрепям. Но не подкрепям отпускането на 202 хиляди лева за 
покриване на задълженията, неясно какви и неясно от кога и неясно защо и 



тези 20 хил.лв. за покриване на извършена, но незаплатена дейност. 
Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на доктор Митковски. Готов съм да направим дебат по 

темата на каква загуба е прието лечебното заведение от новия управител, 
на какъв етап са наказателните производства, за които съм ви информирал, 
имате ги. Готов съм да направим дебата. Готов съм, да. В момента 
обсъждаме бюджета. На следващата комисия, лично даже ще се включа в 
него и прочетете си междувременно e-mail, който съм ви изпратил на 
всички вас с уведомително писмо по отношение на наказателните 
производства образувани в АГ болница. Господин Гуцанов, бяхте 
направил заявка. Заповядайте. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-

кмет, уважаеми колеги, когато започнахме сесията се обърнах и към кмета, 
и към кметовете на райони, и към заместник-кметовете, които бяха в 
залата. Сега, като погледнем, преди 5 мин. влезе господин Базитов. Днес е 
най-важната сесия. Нали никой няма съмнение по въпроса, че се приема 
бюджета на Варна. Това говори само едно, за принизяване влиянието на 
Общинския съвет. Да не го кажа нецензурно. И затова нещо, за жалост, е 
виновен самият общински съвет и мнозинството в него, защото 
законодателят не случайно е направил два органа – администрацията 
кметската и Общинския съвет. Иначе щеше да бъде един орган сраснат, 
така както е в момента, заради това не присъстват кметовете на райони и 
заместник-кметовете и кмета. По бюджета е колега, изцяло по бюджета. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да не влизаме в диалогов режим. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Бюджетът за 2017 година беше 270 700 000. Актуализира се месец 

декември на 348 700 000 лв., за което аз благодарих тогава на кмета, ще го 
направя и сега, че това действително беше огромен успех да бъдат 
привлечени 85 млн. с решение на МС, които влязоха в бюджета на Варна. 
Така бюджета стана 348 млн. Това е наистина много работа. Знам как се 
вземат пари от държавата. Бюджетът за 2018 е 393 700 000 лв. по-голям. 
Изхарчен ли е бюджета за 2017? Не, нали? Нека да кажем, че тази година 
имаме финансиране на бюджетно салдо 142 041 025 лв., т.е. да сме 
обективни, когато коментираме бюджета за тази година. Няма нарушения, 
за това че има прехвърляне на 142 млн. от миналата година към тази… или 
135 млн. когато махнем 6-те, наясно съм колега, когато махнете салдото - 



едно и също. Графата е една и съща, т.е. бюджетът на Варна като 
собствени приходи не е мръднал. Като икономика на града няма някакво 
раздвижване и аз не случайно всеки път говоря едно и също нещо, че 
когато се приема бюджета на Варна трябва да има и отчет за предходната 
година, независимо че по закон може да се направи така, както се прави в 
момента, нямаме разминавания. Благодаря на госпожа Господинова за 
това, че на комисията по финанси и бюджет направи предварително 
изказване, анализ на това какво се очаква и какви са очертанията за отчета 
на бюджета за 2017 г., което все пак беше една огромна крачка напред. 
Наистина благодаря много на Стефка и на целия екип, който работи. От 
друга страна, колеги, това нещо се гледа точка по точка, защо имаме такава 
събираемост, в кои сектори имаме такава събираемост, в кои нямаме. Аз 
съжалявам, че го няма зам.-кмета, който пряко отговаря по финансите, 
който коментираше и говореше за 40 млн., което е вярно, така е, несъбрани 
пари. Събраха ли се? Не се ли събраха? Докъде стигна това събиране, 
защото то оказва огромно влияние на целия бюджет. Огромно влияние. И 
затова се правят тези анализи. Те не са самоцел на опозицията или на 
господин Гуцанов, а смисълът е да се види от къде и как могат да бъдат 
подобрени резултатите за града ни. Това нещо не се направи за пореден 
път. Имаме 3 приоритета: Варна - град на развитието, Варна - град на 
знанието, Варна – туристическа дестинация на четири сезона. Варна – град 
на развитието по никакъв начин не може да бъде противоречано, че парите 
които влизат за инфраструктура и за развитието на града са огромни. Няма 
две мнения по този въпрос. И никой не може да оспори тази точка. 
Единственото, което аз питам, вече за пореден път, каква е стойността на 
пътната инфраструктура, която се изгражда и мисля, че е редно 
Общинският съвет да знае колко струва, било пробива Левски, било 
другите инфраструктурни проекти, които се правят. Иначе тази точка е 
безспорен фаворит в града ни и е нямало такова строителство. Варна – град 
на знанието, коментирах го и на комисията по финанси. Няма никаква 
реакция през този период от време, заради това  сега ще го говоря и на 
сесия. Никога не говоря, ако е имало отговор. Бюджетът за 2017 г. е по-
голям в процентно отношение, функция „Образование“ отколкото за 2018 
г. Големите проекти във функция „Образование“, които са сложени – 
едното е „Орбита“, фасадата 1,5 млн., малко повече от милион и половина. 
Английската гимназия, актовата зала 900 000, това са двата най-големи 
обекта. Да, красива ще стане фасадата на Орбита, дали е трябвало да бъдат 
дадени тези пари е отделен въпрос. Аз не считам, че трябваше да бъдат 
дадени тези средства. Това е мое персонално мнение. Аз смятам, че ако 
имаше възможност, тя трябваше да бъде надстроена, за да има и други 
функции. Дори и ако е необходимо да се дадат повече средства. За 
актовата зала, да, крайно време беше тя да се завърши, защото 
преместването на първа езикова гимназия беше преди 6 или 7 години. 



Нормално е този процес да приключи, но когато говорим приоритет – 
знание, това не е ремонта единствено и само на детските градини, 
изграждането на нови такива или ремонта в училищата. Какво се прави в 
тази област и в тази функция образование? Ще има ли това, което започна 
в образователната система за училищата да се прави? Т.е. кое е най-
рационалното? Аз ще дам един пример. Оптимизацията на училищата, 
става въпрос, на училищната мрежа. Защото знаем, че там е проблемът. Ще 
дам един пример с ВИНС-а, които направиха една чудесна сграда на 
мястото на автотехникума. Нали така беше, Славчо? На автотехникума, 
ако не се лъжа. Наистина сградата е перфектна. Ремонтът, никой не може 
да каже нищо на ректора на ВИНС-а, само че това ли беше мястото? Или 
там трябваше да отиде друго училище, за да може да се освободи 
напрежението в „Чайка“ и в този район? Това го казвам не случайно, 
защото когато се прави програма, тя се гледа дългосрочно и от всички 
сфери, а не само да се напише, че имаме 6 университета, еди си какви 
възможности на образованието във Варна. Какво точно ще се направи? А 
защо е 30,1% функция „Образование“. Ами че държавната делегирана 
дейност най-голямата функция е „Образование“. Естествено е, че ще бъде 
30%, така че аз не мога да приема… напълно приемам, че трябва да има 
образование, не ме разбирайте погрешно, но не мога да приема, че това е 
приоритет по начина, по който се коментира, говори и има отражение в 
бюджета. Относно „туристическа дестинация на четири сезона“ - с две 
ръце бих подкрепил такова нещо. На комисията затова и гласувах когато 
ставаше въпрос за MTV. Да, такива прояви трябва да има и няма защо да 
не го коментираме това нещо. По подобен начин бих гласувал, ако става 
въпрос за Tall Ships или за други прояви, които дават наистина 
туристически авторитет и възможности на Варна, но в момента аз не 
виждам какво се говори за туризма пряко от бюджета на Варна, за да може 
той да се развие. Иначе като приоритет, да така е, но кое точно ние ще 
направим в областта на туризма? Ако това е ясно изразено, с две ръце 
бихме подкрепили, защото едната от индустриите, която е от съществено 
значение за града ни, това е туристическата индустрия. Няма две мнения 
по въпроса и в момента тя може най-лесно да се развие. Както съм напълно 
съгласен и с изречението „ще се започне отваряне на пристанище Варна-
изток втори етап“, само че нека да видим какъв ще бъде втория етап, 
защото само заведенията, това е огромен скок, който се направи с Варна-
изток и поздравявам това, че се започна този проект, но заведенията не 
дават принадена стойност на града. Няма да развивам цялата теза за 
пристанището, защото обсъждаме бюджета.  

Времето отдавна изтече, господин председател. Наясно съм. 
Благодаря Ви за което, че не ме прекъсвате. Функция „транспорт“. Някой 
ще отговори ли на въпроса колко ще струва на варненци един километър 
изминат път на автобусите? Зададох преди няколко сесии един въпрос, че 



ако така се следва, функция „транспорт“ ще скочи многократно. На 
комисията колегите, които бяха, ме чуха и аз не познах сумата, защото 
миналата година сме имали 8 млн. и половина, тази година имаме 8 млн. и 
двеста, но тези 300 хил., които са намалени не са 300 хил., защото има 
преходен остатък от 600 хил. за 2016 за 2017 година дасе изплаща, т.е. 
имаме увеличаване с 300 хил., обаче имаме ТАСРУД, който беше 
14 754 000. По предложение тогава на доктор Станев, в комисията се взеха 
от там 1,2 млн. да отидат към АГ болница. Това е сметка 849, ако не се 
лъжа. По памет. Естествено, че от там ще се вземат, защото е ясно, че не 
само, че не е влязла още системата в действие, но е ясно, че сумата не е 
точна, не е ясна, не е определена. Кой го направи това нещо? Колега 
говореше преди малко за частните монополи, които могат да бъдат 
създадени. Когато имаше общинска фирма и частна фирма, как частната 
фирма беше на печалба, а общинската фирма беше на загуба в „Градски 
транспорт“? При едни и същи условия - 50% са линиите на едното, 50% на 
другите. И защо ние не можем да излезем от „Градски транспорт“ в 
момента? От тази тема. Ако това не е чадър, аз не знам кое е… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Гуцанов, отклонявате се. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Господин председател, не се отклонявам, защото става въпрос за 22 

млн. във функция „транспорт“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Направих жест да Ви удължа изказването. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
22 млн. са огромни средства. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Знам много добре колко са 22 млн. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… при неяснота дори какво говорим за единия километър, което е 

определящата база. Общинският съвет и всеки един съветник трябва да си 
вдигне ръката, когато знае разчетите. Аз до тук ви казах няколко разчета. 
Нито за километър се знае на пътя колко струва, защото три цяло и един 
километър излизат… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… господин Гуцанов, не е това темата… 



Борислав ГУЦАНОВ 
… 28 милиона. Нито се знае за функция „транспорт“ кое колко 

струва и защо така са определени. Така че, извинявайте колеги, но аз не 
считам, че може да бъде подкрепен такъв бюджет, като пак казвам с 
цялото уважение за привлечените средства. Това е огромен труд. И 
огромно влияние трябва да имаш да се прехвърлят средства, към който и 
да е град, но от там нататък какво следва?  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Благодаря Ви и аз вниманието. Надявам, се че другия път наистина 

предварително ще се гледат по-внимателно отчетите и тогава ще се правят 
разчетите за следващия … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Всичко се гледа, господин Гуцанов и много добре знаете, защото 

присъствахте. В комисиите се разгледа всичко, а Вие бързате да си 
тръгвате. Госпожо Гърдева. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми господин Портних, уважаеми дами и господа заместник-

кметове, уважаеми колеги общински съветници, дами и господа, аз нямам 
намерение да коментирам упражненията по риторика на общински 
съветници, които говорят единствено от свое име или от името на 
партийки, за които малко хора са наясно дали съществуват в момента. Ще 
коментирам обаче изявлението на БСП, като преди това ще си позволя да 
отбележа, че общински съветници, които вече имат 4 - 5 мандата в тази 
зала и които са ни завещали толкова много брадясали проблеми и са ни 
поставили толкова много хлъзгави подводни камъни по пътя към тяхното 
решаване, би трябвало да изпитват и достатъчно количество срам или да 
имат поне малко съвест преди да застанат на тази трибуна да ни обясняват 
как нещата не се случват и как се готвим да изхарчим едни пари, защото 
пари в тази община са харчени, но без видими резултати и назад в 
годините. През някои от техните мандати общината е разполагала с 
достатъчно средства, например през 2008 година бюджетът на община 
Варна е бил 223 млн. лв., 2009 г. - 201 млн. лв., 2010 – 213 млн. лв. И за 
какво са похарчени? Какво е било направено с тези бюджети, с които 
тогавашното ръководство на общината и председател на Общински съвет 
се хвали? Нищо. Нищо, което да остане за гражданите на Варна. И аз, 
както и повечето колеги в тази зала, като и всеки гражданин на Варна, 
милеещ за развитието на града, няма как да не се запитам, защо някой ще 



се опитва с добронамерено отношение иначе, да очерни всеки един от 
големите проекти, които в момента се реализират и дават шанс за развитие 
на Варна? Кой би имал полза от застоя? И чии интереси се защитават 
всъщност с подобни изказвания? Разбира се, не и на гражданите на Варна. 
Инсинуациите по отношение на актуализирания бюджет за 2017 г. са 
упражнения за втори клас. На всички ни е ясно, че Община Варна спазва 
законовите изисквания и всеки един лев, който влезе в бюджета, трябва да 
бъде отразен съответно в него. Аз искам да кажа и за чистотата на града. 
Тема, с която беше спекулирано на комисия по финанси. Да, предвид 
ремонта на големите пътни артерии, може да се спекулира с тази тема, 
колеги, но искам да Ви попитам кой не е правил ремонт в къщи? В същото 
време в районите, в които няма ремонтни дейности, градът е много по-
чист. Аз години наред не бях виждала по улиците на града да се мият със 
съответната механизирана техника. От две, три години това стана практика 
и обичайно дори и в крайните квартали на Варна. И съвсем резонно това 
повлия и на запрашеността на въздуха, на фините прахови частици и т.н. И 
трябва да отбележим, че разходите за чистота на Варна, са по-малко от 
тези на град като Бургас. Когато говорим за средствата за транспорт. 
Отново ставаме свидетели на това, как може да се интерпретират фактите 
според удобството на този, който ги изнася и който услужливо, колеги от 
БСП, пропуска факта, че приходите от билети и карти с реализирането на 
проекта следва да започнат да влизат директно в Община Варна и ще 
компенсират по-големите разходи. Приоритетите. Ще започна с един 
приоритет, който беше изпуснат, сега… дали умишлено или някой не го е 
прочел, не знам, но става въпрос за данъчната тежест на гражданите. 
Въпреки рекордния за 2018 година бюджет от 393,7 млн. лв. не се 
предвижда увеличение на данъците.  Град на знанието. 14,5 млн. лв. повече 
във функция „образование“, нали щото на големия бюджет като говорим в 
процентно съотношение.. тъй, нали намаляват процентите. 4 милиона и 
половина повече по функция „образование“… 14,5 млн. 16,3 млн. лв. за 
ремонта на училища и нови детски градини. Аз не знам  как спокойно да не 
кажем, че работим върху град на знанието. Съгласна съм, че и напоследък 
и децата намаляха, разбира се във функциите на Общинския съвет не влиза 
правенето на деца, но пък правим всичко възможно да създадем условия за 
бъдещите родители. Виждате, че средствата в здравеопазването са 
насочени точно в тази посока. За двойките с репродуктивни проблеми, за 
АГ-то, за ремонта на родилното отделение и техника в окръжна болница. 
Другите основи приоритети – град на развитието и туристическа 
дестинация на четири сезона. Колеги, ще започна от второто. 2015 година 
– 3 600 000 лв. приходи от туристически данък. 2016 г. – 4 300 000 лв., 
2017 – близо 4 500 000. Цифрите говорят сами, но зад тях стои 
изграденото. Бул. „Сливница“, „Трети март“, „Мария Луиза“, бул.“Вл. 
Варненчик“, пешеходният ринг, центърът на Варна. Написала съм си ги, 



защото са толкова много, свободната зона на пристанището, 
нискобюджетните самолетни компании, които имат вече свои линии от и 
до летище Варна. И още много друго, което се направи в града и за което 
трябва да благодарим на работата, на усилията, които положиха кмета на 
града, господин Иван Портних и администрацията и разбира се да 
поздравим всички себе си, защото помогнахме с гласуването, правилно в 
тази зала да се случат нещата. В тази насока е и амбициозната капиталова 
програма на Община Варна за 2018 г., защото тя ще се отрази пряко върху 
туризма. Разбира се тя включва и най-мащабния проект от десетилетия, 
изграждането на бул.“Васил Левски“. Аз искам да Ви питам, господин 
Гуцанов, излизали ли сте скоро от квартала на богатите, да слезете долу 
към булеварда и да видите какви дейности се извършват в района на 
булеварда и какво се случва? Колко тонове боклуци бяха изринати от там и 
как вървят ремонтните дейности? Затова, преди да говорим, трябва да 
отидем и да видим. Другите големи инфраструктурни проекти: 
„Сливница“, ремонтът на „Цар Борис III“, в кв. „Виница“, ул. 
„Студентска“, „Кап. Друнчевски“, „Баба Тонка“, пътната автомобилна 
рампа на автомагистрала „Хемус“, качването от бул. „Ал. Москов“, 
ремонтът на „Ген. Колев“, „Ана Феликсова“ и т.н. Изграждането на втора 
морска градина, проектът който ще се реализира в бъдеще в „Аспарухово“. 
Аз смятам, че бюджетът на Община Варна не бива да бъде упражнение по 
риторика, колеги. Бюджетът на Община Варна е един изключително 
отговорен документ, който ние и тази година с огромно удоволствие 
трябва да гласуваме, защото е толкова рекорден и отива за изграждането на 
такива проекти, трябва да го приемем, трябва да гласуваме с цялото 
съзнание,че този бюджет е полезен за гражданите на Варна и за нашия 
град, за неговото развитие. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Реплика на господин Гуцанов, след което заявка на 

доктор Станев. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми господин кмет на Община Варна, уважаеми господин 

председател, колеги, първо светът не започва с този общински съвет, 
уважаема госпожо и няма да свърши с този съвет. Недейте да си мислите, 
че сте основоположници на каквото и да е. За много брадясалите проблеми 
от 31.03.2010 г. Община Варна, т.е. вече 8 години без 2 месеца, се 
управлява от ГЕРБ. Моля Ви се, нека да не се упражняваме какво е било 8 
години назад. Никога не съм правил подобно нещо. И винаги като 
опозиция не съм минавал границата на разумните предложения, затова 
недейте да правите неща, които се случват в София.  



Относно транспорта. Всички сме наясно, че приходите ще влизат в 
Общината, в ТАСРУД. Аз съм го говорил няколко пъти в тази зала и 
няколко пъти неслучайно питам какви са реалните разходи. Неслучайно 
„Градски транспорт“ не може да излезе от тази спирала, в  която е влязъл. 
Не може държавата, не говоря конкретно за проектите, за да не влизаме в 
детайлите, затова говоря държавата като условна функция е дала 114 млн. 
свързани с транспорта. Това беше ремонта на „Мария Луиза“, на „8-ми 
Приморски полк“, асфалтирането, купуването на новите автобуси, на 
новите тролейбуси, без „Градски транспорт“ да дава един лев, 
обслужвайки кредит и да продължава да е с тези резултати. Затова нека да 
затворим тази тема. Колко пъти ще я повдигаме? И ще подсказваме, че там 
има проблем, който ние като опозиция не можем да го решим, но това е 
нашата функция. А това, че някой не иска да обърне внимание почва да 
говори за други неща. Относно какво и как се е строило в града през 
годините – винаги се е строило в града. Ако искате да се върнем 60-70 
години, когато са строили заводите в града. Ако искате да се върнем 2005 
г., 2010 г., 2015 г…….. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Изтече Ви времето, господин Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
……няма година, в която да не се прави нещо  в града. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Изтече времето. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Само да Ви подскажа, че всичките тези проекти, които са реализират 

в момента, част от тях са от преди 30 години, част от тях са актуализирани 
преди 10 години и са били залагани и се е работило по тях, за да стигне 
този момент, в който ще ги има тези средства. Затова пак Ви казвам, 
недейте да мислите, че света започва от тук, сега и днес. Напротив, трябва 
да има приемственост и когато има приемственост, нещата се случват. 
Когато правиш отрицание на предходните, рано или късно нещата се 
връщат в друга светлина. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Доктор Станев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми господин кмете, уважаеми господин председател, 

уважаеми колеги, уважаеми гости, първото, което ми направи впечатление 



в този дебат е влизането в подробности, което означава прочит на 
материята, но не всички подробности са докрай изчистени. Например, аз 
не съм съгласен с тезата, че „Хидрострой“ е монополист. Тя се нуждае от 
доказателства, т.е. от цифри, в които да става ясно колко процента от 
производствения дял във Варна и по-конкретно, свързани с Община Варна 
и с нейния бюджет, са разходвани от тази фирма. Ако трябва да влизаме в 
икономически спор трябва да слезем до понятието „монополист“ и 
разглеждайки го ще видим, че това е … хайде не мога да кажа, че тука е 
кампания по омаскаряване, но е просто едно внушение. Единственото, 
каквото липсваше в случая е да се каже, че аз съм отзад някъде стоя там. 
Янко Станев е виновен. Аз знам това, но то беше изтървано. Затова си го 
казвам аз. От там нататък този резултат от очерняне с нищо не помага на 
Варна въпреки добронамерения тип изказвания, които чух.  

Втората тема, която съм длъжен да кажа, защото го знам, аз искам да 
кажа, че внимателно слушам винаги опозиционните изказвания, защото те 
до голяма степен са по-полезни за мен. Аз повече си коригирам част от 
материята, която трябва да се запозная допълнително. Само ще кажа, че на 
комисия споделих, че не искам да се увеличава макрорамката на бюджета 
въпреки, как беше думата, „изкушавам се“ да го направя. Това бяха 
точните ми думи, защото ми се струва, че има потенциал в събираемостта 
и нашата приходна агенция се справя добре. Към момента, ако не ме лъже 
паметта са около 28 млн., и това го казах, мисля че два пъти, в протокола 
го има, са несъбраните, несъбираемите т.нар. приходи, които се движат 
толкова, защото едни събираме, други падат, но са далече от оная голяма 
цифра, за която говорихме. Дай Боже, такава приходна администрация, 
която предложих също да увеличим малко потенциала й, сиреч щатът с 
експерти, които са на нужното ниво, за да може да се контролират и 
фирмите, които събират тези, така наречени несъбираеми приходи. Всичко 
това го направихме в комисията. Спирам, защото говоря много, дълго и 
напоително.  

Последният фактор, който исках да изкоментирам, това е АГ-то. Три 
пъти съм заявявал тук, моля ви се, не ме карайте да коментирам колеги. 
Обаче ще кажа „стига“. По същия начин, по който говорите сега пряко или 
косвено за проф. Ковачев и за неговите дългове, след време от тази 
трибуна ще говорите обратното. Първо, преди … той стана 2016 г., 
февруари, нека да ви кажа реалността. Над 40 000 лв. бяха задълженията на 
болницата тогава. Аз от тази трибуна уж се заклех да не ги казвам. Реални. 
Защото предната година доктор Минков имаше 120 000 лв. задължения, 
юни и аз знам как се е справял до края на годината, за да ги намали, защото 
има добри и лоши месеци в АГ-то. Има месец, в който няма достатъчно 
раждания. Има месеци, в които клиничните пътеки не отговарят изобщо на 
критериите. Да ви кажа ли, че 100 раждания по-малко има миналата година 
от по-миналата и вие знаете ли какво означават 100 раждания? Ами 



сложете ги по 100 лв. загуба на раждане, ама само че сложете голямата цел 
– прихода, 720. Аз не съм защитник. Знам, че проф. Ковачев, но понеже 
съм медик ще го говоря и това съм учил навремето, ще говоря така, ако 
направя една сравнителна таблица, каквато беше направена навремето за 
„Градски транспорт“, такова нещо трябва да бъде направено, за цените на 
ток за последните години, цените… ФРЗ-то, за осигуровките, за всичко 
останало е ясно какво правят тези задължения. Още по-ясно е, ако не сте 
разбрали, че политиката, която е вкарана в тази помощ е превенция. И това 
е точната дума. Ще се въздържа да кажа още 3-4 цифри за АГ-то и за 
няколко писма. Не споделям позицията за писма до прокуратури и други, 
на лечебните заведения. Това не е бакалия, а е болница и тук много 
внимателно като говорим. Но пак ще кажа, не бива за такава болница да се 
говори от тук. 50% е дяла, 30% е на АГ-то, другото, което ремонтираме, 
окръжна и 20% на частната болница. С тази клинична пътека, дори с 
повишението на цените, които се правят в момента, няма да стигнат 
парите, а трябва да се вдигнат парите на персонала. Я ми обяснете как ще 
вдигнем акушерките и на докторите? Приключих с АГ-то.  

И накрая най-важното, което искам да кажа. Защитавам ги както 
защитавах и окръжна навремето. Както защитавах инвестициите в 
Терапията и всички неща, които сме правили. Ако някой беше нападнал 
днес ОНКО-то, щях да защитавам ОНКО-то. Това е. Аз мисля, че за това са 
ме изпратили тук. Може би и заради туй, както каза госпожа Гърдева, 20 
години и преди това още 10 като кмет, стоя тук в тази зала. Ей с това мога 
да бъда полезен. Каквото знам. И нататък трябва да правим разлика. 
Индексите на бюджет 2018. Погледнете макро. Има един индекс, който 
много често, слушам, се обсъжда и на Блумбърг и на всякъде. Това е 
индексът „прозрачност“. Този бюджет е напълно прозрачен. Ние го 
гледахме от началото, който искаше да го гледа. Да ме прости Господ, 
нали…, който искаше да го гледа имаше възможност. Аз съм сигурен, че 
всички сте го чели поне по 10-15 пъти, защото той си заслужава, особено 
текстовата част, която е обяснителна. Индексът прозрачност, няма да 
казвам цифрите, защото са различни скалите, но той е над 60-70%. Това е 
огромен индекс. Той ни поставя в топ 5 в България. Аз мисля, че дори сме 
номер 1. Другите общински съвети правят заседания, изнесени, тук-таме, 
приемат комисии, бюджети, ние тук си стоим в нашата сграда, в нашата 
зала. Тук си обсъждаме. Може би има малко изказвания от гражданите. Ще 
се научат. До 2-3 години експертите ще се научат. Може би нямаше 
преподаватели от ВИНС-а тук. Може би нямаше други икономисти, които 
да станат да кажат. Ами който иска е добре дошъл. Прозрачността ни е 6 
плюс, дето викам аз. Индексът ни за законопослушанието. Законът за 
публичните финанси, не си нося таблицата, защото щяхте да кажете, че се 
ефеча за сметка на отдела, на финансите, която вие знаете показателите. 
Ами най-добри сме. Е какво, ще се срамувам аз тук и ще се 



самокритикувам? Да, много неща не сме свършили. Съгласен съм, но 
много неща имаме да вършим. И с това съм съгласен. Много неща имаме, 
хайде да не казвам сега онази дума, на какво сме се направили, обаче е как 
може да не цениш, това което си свършил сам. Няма значение опозиция 
или управление. Т.е. тази таблица е показател. Тя е оценка на закона, за 
нас, не на социологическа агенция. След това контролът на 
диагностичните системи за контрол. Това са едни много специфични 
данни, които ако направим един анализ на този бюджет, съчетано с 
индексите, които са за повишените рискове, т.е. граничните системи за 
ранни превенции, ще видите, че всъщност като, че ли нашият бюджет е 
писан и в приходната, и в разходната част като щампа и за тези, които ще 
дойдат да гледат и да викат „А?! Вие тук не сте прави. Тук сте прави“. Т.е. 
в него има огромна превенция. Аз не знам дали това е основна линия на 
поведение на нашите бюджетари. Не знам дали това е съчетание на 
горчивия опит, който имаме с положителните европейски традиции, които 
си следваме, но се е получило. За втори път, първият път само го казах 
преди 2 години, че го има белязано, сега е линия. Червена линия 
навсякъде. Аз като го чета и го виждам. Не знам дали умишлено е слагано 
или просто всяко парче от този бюджет е съгласувано с нормата или опит 
да бъде съгласувано, не само с нормата и с това как се движи нормата. 
Няма да давам примера със закона за държавния дълг. Държавните 
дългове, пардон. Няма да давам, защото той се вижда как сме отстранили 
онези нещица и ги отстраняваме в движение, които биха ни сложили в 
една неблагоприятна ситуация.  

И накрая и ще завърша с това. Много харесвах още когато учех 
„индекса на стратегическата сигурност“. Той, разбира се в България, няма 
как да се изчислява лесно, защото той е свързан с поведението на хора, 
които се занимават и с политика. И тук вече става въпрос за политика в 
бюджета и другите неща. Аз мисля, че стратегическата сигурност в 
бюджета я има. Има не само стратегическа сигурност. Има едно вдигане на 
летвата, което поставя дори администрацията, кмета и всички на едно 
огромно напрежение, защото това движение трябва да продължи. Нали 
разбирате? Това не е планова икономика, за да планира някой нещата. Не, 
ние планираме нещата, само че ги планираме на база на приходи, които 
идват от финансите на населението и от поведението ни спрямо нашите 
партньори. Бизнесът в град Варна според мен хареса този начин на 
управление на града, ерго на управление на финансите на града. Има 
забележки, свързани с контрола и с други неща, които част от колегите 
казаха. Това не е приоритета на Общинския съвет. Аз, както каза господин 
председателя, не съм и няма да бъда експерт по ЗОП, но се съмнявам, че 
там работят „кухи лейки“. Напротив, смятам че и там работят хора като 
нас, които си вършат работата и я вършат все по-успешно и според мен, 
заради това успешно вършене на работата, градът се развива, да, 



действително по-интензивно. По-интензивно отпреди, по-равновесно, по-
спокойно и със сигурност дава увереност и на голяма част от вас, 
включително и на тези, които обективно критикуват, да имаме 
самочувствието, че сме част от това развитие. Аз имам това самочувствие. 
Благодаря на всички, които са писали този бюджет, които са правили тези 
огромни усилия. Оценявам ги, знам за какво става въпрос. Благодаря и на 
вас. Успех! 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Гуцанов, реплика ли? Не е излязла. Заповядайте. 
 
Борислав ГУЦУНОВ 
Използвам го като реплика, но няма да е реплика към доктор Станев. 

Безкрайно откровен съм пред вас. Конкретно предложение правя по 
виждането за Варна – туристическа дестинация на четири сезона. Няма как 
в момента да бъдат заделени средства, дори и да посоча от къде и как, ясно 
е че няма да мине, но поне да бъде като принципно решение на Общинския 
съвет да започне изграждането на подводницата като музей на Варна, 
защото това ще има реален ефект и върху туризма, и средства и прина…. 
Аз казах, че не е  реплика, госпожо Гърдева. Казах, че го използвам и се 
извиних на председателя. Нека това да бъде като принципно решение на 
Общинския съвет. Смятам, че градът ще има огромна полза от това нещо. 
Не случайно подводницата успяхме да я вземем от Министерството на 
отбраната, да стане общинска собственост. Нека да не седи във 
военноморска база по този начин, по който е в момента.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате възможност да направите предложение по съответния ред в 

началото на всяко заседание. Ще го очаквам, след което ще го подложа на 
гласуване. Дори и за принципно решение, знаете какъв е реда. В момента 
разглеждаме бюджет. Принципно решение по отношение на бюджета, 
нали... пак казвам, направете коректно предложение. Нямам никакъв 
проблем да го подложа на гласуване. Реплика от госпожа Гърдева. За 
съжаление, допускането на едно нарушаване на правилника води до 
съответно допускане на второ такова. Бъдете кратка, госпожо Гърдева. 
Няма да допусна повече използване на процедурни хватки. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Във връзка с предложението на господин Гуцанов, което той направи 

на финансова комисия, аз мисля, че много точно обсъдихме там с колегите 
и стана ясно. Има неправителствена организация, която е свързана точно 
Съюза на подводничарите, в тази област. Те спокойно могат да излязат с 
предложение да кандидатстват по програми и проекти и да предложат на 



Община Варна варианти за решение. Не може да се правят някакви ей 
такива инсинуации, дайте сега да вземем подводницата, да вземем едни 
пари. Какво ще ги правим? Колко ни трябват и за какво ни трябват? Какъв 
е проектът? Извинявам се. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Благодаря. Казах, че повече трето нарушение няма да 

допусна. Господин Карбов, имате думата. Има заявка. Господин Гуцанов… 
Дадена е думата на господин Карбов. Имахте многократно възможност да 
се изкажете. Господин Карбов, заповядайте. 

 
Димитър КАРБОВ 
Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, няма 

как да не взема отношение и да не изкажа задоволство от предложения 
бюджет за 2018 година. Безспорно това е нещо, което във Варна никога не 
се е случвало. Безспорно тези средства, които са заложени ще допринесат 
много за облика на нашия град, за бъдещото развитие, за привличането на 
много инвеститори, много туристи, много граждани, които искат да 
дойдат, да посетят нашия град и действително да получат удоволствие от 
това, което се предлага тук. Аз няма да правя разрез на бюджета, така 
както го направиха успешно колегите преди мен, но ще кажа само едно, че 
този бюджет бих казал, че е недостатъчен, за да може нашия град да се 
превърне действително в едно още по-притегателно място, защото 
съгласете се, че на нашия град в 21 век са му необходими поне 2 пъти 
повече средства, за да може действително да се развива в европейския дух. 
Не, че сега не го правим, но виждате, че това е с огромни усилия. Огромни 
усилия отстрана на кмета, на общинската администрация, разбира се и с 
нашето участие като общински съветници и представителите на 
политическите партии. Така, че нека да си пожелаем следващата година да 
можем да бъдем свидетели поне на още 100 млн., които да бъдат включени 
в бюджета и разбира се да постигнем това, към което се стремим и това, 
което ние от Националния фронт сме записали в нашата предизборна 
програма, а това е отново да върнем славата на Варна като перлата на 
Черноморието, така че ние общинските съветници от НФСБ ще гласуваме 
за предложения бюджет. Благодаря Ви за вниманието. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма отправени други заявки за изказване от страна на колеги. 

Колеги, подлагам на гласуване проекта за бюджет на Община Варна за 
2018 г. Режим на гласуване. 

 
 
 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1066-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и 
чл. 52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2018 г., чл. 39 и чл. 94 от Закона за публичните финанси и по 
предложения от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18000797ВН/12.01.2018 г. и № РД18000797ВН-001ВН/12.01.2018 г.,  
Общински съвет – Варна: 
 

І. Приема бюджета на Община Варна за 2018 г. за приходите и 
разходите, както следва:                                                                           (в лв.) 

 
1. ПРИХОДИ -  ВСИЧКО по (Пр. № 1), в т.ч.:                                    393 700  000 

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности: 126 513 098    

а/ Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ/§31-11/                           119 258 436 

б/ Неданъчни приходи от държавни дейности 660 770         

в/ Депозити и средства по сметки /преходен остатък от 2017 г./ 6 593 892 

  по (Пр. 11),  в т.ч. за:     
               -Ф-я Общи държавни  служби                                                255 730 

             - Ф-я Отбрана и сигурност                                                        341 977 
             - Ф-я Образование                                                                  4 320 322 
             - Ф-я Здравеопазване                                                                358 462 
            - Ф-я Социал. осигуряване, подпомагане и грижи               1 080 833                       
             - Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности               64 982                         
             - Ф-я Икономически дейности и услуги                                    171 586              

 

 
1.2. 

 
Местни приходи, в т.ч.:                                                          

 
267 186 902 

 Приходи, помощи и дарения:                                           151 015 309 

а/ Имуществени и други данъци                                                80 200 000 

б/ Неданъчни приходи                                                                  70 815 309  

 Операции с нефинансови активи: 5 560 000 

   

 Бюджетни взаимоотношения:                           /-24 835 540/ 
а/ Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т. ч.: 4 734 000 
 1. Обща изравнителна  субсидия  - § 31–12, в т.ч.:                  2 529 600 
                    - за зимно поддържане   179 500 
                   -  обща изравнителна субсидия  

 
2 350 100   

 2. Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи-§ 31–13 2 204 400   
б/ Трансфери между бюджети  /-10 508 289/  



  в/ Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС, в 
т.ч.предоставени трансфери - /-19 429 970 лв./ 

/-19 429 970/ 

  г/ Временни безлихвени заеми, в т.ч.:  
      
- предоставени заеми (-):   /-4 718 859 лв./ 
- възстановени заеми (+):     5 087 578 лв. 
       

368 719 
   
          
 

 Финансиране на бюджетно салдо                          135 447 133 
 
 

2. РАЗХОДИ - ВСИЧКО  по (Пр. №2, Пр. №3),  в т.ч.:                                                       393 700 000 

2.1. Разходи за държавни дейности                          126 513 098 

2.2. Разходи за местни дейности и дофинансиране на държавни 
дейности, в т.ч.:                                                       

267 186 902 

а/ за местни дейности                                                  256 088 512 
б/ за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи 11 098 390 

   

ІІ. Приема разходите по функции, / Пр. №2 и Пр. №3/, в т.ч.:        
 

393 700 000 

 Ф-я Общи държавни служби                                            18 085 000 

 Ф-я Отбрана и сигурност                                                    3 313 000 

 Ф-я Образование                                                                118 579 000 

 Ф-я Здравеопазване                                                            19 535 000 

 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                          15 587 000 

 Ф-я Жилищно стр.,БКС и опазване на околната среда                      162 692 000 

 Ф-я Почивно дело,култура и религиозни дейности                         16 800 000 

 Ф-я Икономически дейности и услуги                            35 628 000 

 Ф-я Разходи некласифицирани в други функции             3 481 000 

   

ІІІ. 
 
 

Приема разходи по определени дейности и приложения /в лв./:       

 - дейност „Общинска администрация” - Община Варна, райони и 
кметства с населени места /Пр. № 5/ 
 

17 044 364 
 

 - дейност „Други дейности по икономиката“/Пр. № 6/              
 
 - Общински предприятия и дейности със съответните стойности 
/Пр.№ 6а/         
 

11 183 523 
 
 
 

 - дейност „Чистота” / План сметка на разходите по чл. 66 от ЗМДТ/, в 
т.ч. преходен остатък – 5 811 296 лв. /Пр. №7/    
                                                              

33 311 296 

 - дейност „Други дейности по транспорта” за разходите  
за транспорт по групи правоимащи /Пр. № 9/                          

8 200 000 



           - Преходен остатък от облигационен заем от 2015 г. за капиталови 
разходи  /Пр. №12/  
- Преходен остатък от облигационен заем за финансиране на 
собствено участие по проекти на Община Варна, финансирани от 
оперативни програми на  Европейския съюз и други инвестиционни 
проекти /Пр. № 13/    

 

821 842 
 
1 157 137  
 

         - Програма за проектиране на обекти по бюджета за 2018 г. – 2020 г. /Пр. №23/ 

 

         - дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа“ /Пр. №4а/         

          /без разходите на общинско предприятие „Паркинги и синя зона“/    110 091 026 

         - дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“  
            по §51 и §52 /Пр.№ 4б/                                                                   8 309 082  
       /без разходите на общинско предприятие „Инвестиционна политика“/ 

 

 
ІV.  Приема Разчет за финансиране на капиталови разходи по 

функции и източници на финансиране по бюджета за 2018 г. в размер на 
133 071 041 лв., индикативен разчет за капиталови разходи по оперативни 
програми и проекти на Европейския съюз /ЕСИФ и ДЕС/ в размер на 
73 650 764 лв., в т.ч. разчет за капиталови разходи за съфинансиране по 
оперативни програми и проекти / Пр. № 1, Пр. № 2, Пр. № 3, Пр. № 4, Пр. 
№ 34/ 

 
V. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 127, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси Общински съвет – Варна приема Разчет на 
разходите, финансирани от приходи по §40-00 „Постъпления от 
продажба на нефинансови активи“/Пр. № 8, Пр. № 4/ 

 
VI. Приема Разчет на разходите, финансирани от 

приватизационни сделки в размер на 1 613 650 лв., включително 
преходен остатък от 2017 г. – 45 950 лв. 

- за  инвестиционните разходи за придобиване и основен ремонт на 
дълготрайни активи (91%) - 1 426 607 лв. 

-  разходи, свързани с приватизационния процес (9%) - 187 043 лв., в 
т.ч. преходен остатък от 2017 г. - 45 950 лв. /Пр. № 15/ 

 
VII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 52 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2018 г. и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 6 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна приема Разчет за 
финансиране на капиталови разходи от целева субсидия за 
капиталови разходи за местни дейности по обекти за строителство и 



основен ремонт и други позиции на разходите в съответните функции и 
параграфи, в размер на 2 204 400 лв. /Пр. №10/ 

VIII.  Приема  Разчет за численост и фонд работна заплата по 
функции и дейности, без звената от функция „Образование“, прилагащи 
системата на делегиран бюджет /Пр. № 18/. 

 
IX. Утвърждава Списък на длъжностите и на лицата с право на 

транспортни разходи и на педагогическия персонал с право на заплащане 
на част от транспортните разходи, съгласно чл. 36, ал. 2 от ПМС № 
322/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2018 г. /Пр. № 21/. 

 
X. Приема Лимит, разчет за целеви разходи и субсидии:   
 
1. Приема лимити за:        
1.1 Социално-битови разходи в размер на 3% от утвърдените 

разходи за основни заплати на служителите, съгласно чл. 37 от ПМС № 
322/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2018 г.  

1.2 Разходи за представителни цели на кмета на Община Варна и на 
кметовете на райони и кметства в размер до 2% от общия годишен размер 
на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“, 
съгласно чл. 88, ал. 1 от ЗДБРБ за 2018 г. и чл. 35, т. 3 от ПМС № 
322/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2018 г. в общ размер  от 55 500 лв. /Пр. № 17/. 

1.3 Разходи за представителни цели в размер на 27 750 лв. на 
Председателя на Общински съвет – Варна в размер до 1% от общия 
годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска 
администрация“, съгласно чл. 88, ал. 2 от ЗДБРБ за 2018 г. и чл. 35, т. 3 от 
ПМС № 322/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на 
Република България за 2018 г. /Пр. № 17/. 

 
2. Приема Общински програми и утвърждава разчет за целеви 

разходи и субсидии по бюджета за 2018 г., както следва: 
2.1. Програми за промоция, профилактика и рехабилитация на 

общественото здраве /Пр. № 22/ в т.ч.: 
2.1.1. „Аз успявам”- целево финансиране в размер на 21 500 лв. по 

§43 „Субсидии  и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“.  

2.1.2. „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение 
на гръбначните изкривявания” - целево финансиране в размер на 40 000 лв. 
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“.  



2.1.3. „Детско зрение” - целево финансиране в размер на 25 000 лв. 
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“.   

2.1.4.  „Профилактика на глаукомата” - целево финансиране в размер 
на  15 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“.  

2.1.5. „Профилактика на сънната апнея” - целево финансиране в 
размер на 15 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“.  

2.1.6. „Детско дентално здраве” - целево финансиране в размер на 23 
500 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“. 

2.1.7. „Профилактика на женското здраве – трансвагинално 
ултразвуково изследване” - целево финансиране в размер на 20 000 лв. по 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“. 

2.1.8. „Превенция на заболяванията на слуха сред деца“ - целево 
финансиране в размер на 18 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“. 

2.1.9. „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни 
вещества” - целево финансиране в размер на 75 000 лв. по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“. 

2.2. „Социална програма на Община Варна за 2018 г.“ - целево 
финансиране в размер на 3 035 695 лв., в т.ч. субсидии в размер на 52 000 
лв. по параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“ по /Пр. № 16/   

2.3. Програма „Спорт” – 1 300 000 лв., в т.ч. субсидии за спортни 
клубове и организации – 936 000 лв. по параграф §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, по §42 
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ – 25 000 
лв., дейност „Спортни бази за спорт за всички“ /Пр. № 25/ 

2.4. Програма „Младежки дейности - 2018“ - целево финансиране в 
размер на 876 360 лв., в т.ч. субсидии в размер на: 1000 лв. по §42 „Текущи 
трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“, 19 000 лв. по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ и 
466 800 лв. по параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности за 
младежта“, /Пр. № 26/ 

2.5. „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и 
млади хора“ – 310 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 120 000 лв. по 
параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 



нестопанска цел“, дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. 
№ 27/ 

2.6. „Социален туризъм“ - 21 000 лв. субсидии  по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност 
„Туристически бази“/Пр. № 28/ 

2.7. „Програма за насърчаване творческите заложби на ученици и 
студенти с изявени дарби“ – 165 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 10 000 
лв. по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“, 
66 500 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. 
№ 29/ 

2.8. „Програма за образователна интеграция на деца и ученици от 
различни етнически групи“ – 85 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 20 000 
лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“/Пр. № 30/ 

2.9. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите 
кадри“ – 60 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 5 000 лв. по §45 „Субсидии 
и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 
дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. № 31/ 

2.10. Програма за дейността на Наблюдателната комисия към 
Общински съвет – Варна – 34 730 лв., дейност „Общински съвети“ /Пр. № 
32/ 

2.11. Програма „Международни и местни културни прояви“ – 3 
688 450 лв., в т.ч. субсидии в размер на 1 244 000 лв. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 370 000 
лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“ и 150 700 лв. по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и 
помощи за домакинствата“, дейност „Други дейности по културата“ за 
общински фонд „Култура“/Пр. № 24/ 

 
3. Предоставя и утвърждава целеви разходи, субсидии и 

трансфери, както следва: 
3.1. целева субсидия на „Медицински център за рехабилитация и 

спортна медицина 1 – Варна” ЕООД в размер на 199 937 лв. за изпълнение 
на дейности, извън обхвата на основния пакет, гарантиран от бюджета на 
НЗОК по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.2. целева субсидия на „Диагностично – консултативен център 
Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД, съгласно Решение на 
Общински съвет – Варна № 1041-2(23)/от 21.12.2017 г. за покриване на 
разходи на лечебното заведение за натрупаните задължения на 
заведението, находящо се  в район с повишен здравен риск, в размер на 52 



695 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.3. целева субсидия на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД за 
покриване на натрупани задължения на лечебното заведение в размер на 
209 000 лв., съгласно Решение на Общински съвет – Варна № 1042-2(23)/ 
21.12.2017 г.  по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.4. целева субсидия на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” 
ЕООД, в размер на 77 381 лв. за ремонт на покрива на ниското тяло, в т.ч.: 
проектиране по §55 „Капиталов трансфер“, дейност  „Други дейности по 
здравеопазване“;  

3.5. целева субсидия на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“ 
ЕООД в размер на 500 000 лв., съгласно Решение на Общински съвет – 
Варна  № 1037-2(23)/21.12.2017 г. за медицинска апаратура – Система за 
визуализация и интеграция на лапароскопска хирургия и 
високоспециализирана ендоскопска диагностика и терапия по §55 
„Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.6. целева субсидия на „Многопрофилна болница за активно 
лечение „Света Анна – Варна“ АД в размер на 200 000 лв., съгласно 
Решение на Общински съвет – Варна № 1038-2(23)/21.12.2017 г. за 
дълготрайни материални активи (медицински инструментариум) за 
клиника по ортопедия и травматология по §55 „Капиталов трансфер“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.7. целева субсидия на „Многопрофилна болница за активно 
лечение „Света Анна – Варна“ АД в размер на 550 000 лв., съгласно 
Решение на Общински съвет – Варна № 1040-2(23)/21.12.2017 г. за основен 
ремонт на родилно отделение и отделение неонатология по §55„Капиталов 
трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.8. целева субсидия на „Многопрофилна болница за активно 
лечение „Света Анна – Варна“ АД в размер на 60 000 лв., съгласно 
Решение на Общински съвет – Варна № 1039-2(23)/21.12.2017 г. за 
закупуване на нов дизел - генератор по §55 „Капиталов трансфер“, дейност 
„Други дейности по здравеопазване“; 

3.9. целева субсидия на Българска асоциация на сомелиерите и 
виноценителите в размер на 10 000 лв. за провеждане на национално 
изложение „Фестивал Вино и храна“, по параграф §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по икономиката“; 

3.10. целева субсидия на Варненската туристическа камара за 
провеждане на Черноморски туристически форум в размер на 20 000 лв. по 



§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“; 

3.11. целева субсидия на Варненската туристическа камара за 
провеждане на „Кулинарна изложба Никулден“ в размер на 8 000 лв. по 
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“; 

3.12. целева субсидия на Българската хотелиерска и ресторантьорска 
асоциация за домакинство на гр. Варна на национален конкурс „Готвач на 
годината“ и кулинарно – винена дестинация – Варна, дейност „Други 
дейности по икономиката“,  по §45 „Субсидии и други текущи трансфери 
за юридически лица с нестопанска цел“, както следва: 

- провеждане на национален конкурс „Готвач на годината“ – 35 000 
лв. 

- представяне на кулинарно – винена дестинация – Варна – 13 000 лв. 
3.13. целева субсидия на Варненската асоциация на ресторантьорите 

и хотелиерите за провеждане на Туристическо изложение „Тур - експо 
дестинация Варна – 2018“ в размер на 20 000 лв. по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по икономиката“; 

3.14. целева субсидия на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ за 
обезпечаване програма за честване на 110-та годишнината на кк „Св. Св. 
Константин и Елена“, дейност „Други дейности по икономиката“ по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, както следва: 

- празник на гроздолечението – 35 000 лв. 
- организиране на почетна среща между студенти и доайени в 

създаването на курорта за обмяна на опит – 35 000 лв. 
- издаване, отпечатване и публично показване на луксозна книга по 

случай 110-та годишнината на кк „Св. Св. Константин и Елена“ – 25 000 
лв. 

- организиране на фотоизложба по случай 110-та годишнината на кк 
„Св. Св. Константин и Елена“ – 5 000 лв. 

3.15. целева субсидия за читалища в размер на 10 000 лв. субсидии 
по §45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ за обогатяване на 
библиотечния фонд и закупуване на национални носии. 

3.16. целева субсидия на Народно читалище „Христо Ботев – 1928“, 
гр. Варна за подпомагане на дейността на Фолклорен ансамбъл „Варна“ за 
2018 г. в размер 95 000 лв. по параграф §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Читалища“. 

3.17. трансфери за подпомагане дейността на културни институти за 
съвместно финансиране, съгласно сключени договори с Министерство на 
културата по §61 „Трансфери между бюджети“ в размер на 210 000 лв., 



както следва: за Държавна опера и Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – 
160 000 лв. и за Държавен куклен театър – 50 000 лв.;   

3.18. трансфери на ТМПЦ за постановки за участие в Международен 
музикален фестивал в размер на 70 000 лв. по §61 „Трансфери между 
бюджети“;   

3.19. целева субсидия на църковното настоятелство на храм „Св. мчк. 
Прокопий Варненски“ за довършителни работи по изграждане на храма - 
350 000 лв., по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“, дейност „Субсидии и други разходи за дейности 
по религиозното дело“; 

3.20. целева субсидия на Варненска и Великопреславска Света 
Митрополия за ремонт на покрива на храм „Успение Богородично“ в 
размер на 150 000 лв., по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Субсидии и други разходи 
за дейности по религиозното дело“; 

3.21. целеви субсидии за общински програми, както следва: 
3.21.1. по програма „Аз успявам”- целево финансиране на 

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” 
ЕООД в размер на 21 500 лв. по § 43 „Субсидии  и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“/Пр. № 22/; 

3.21.2. по програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез 
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания” - целево 
финансиране на „Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина 1 – Варна” ЕООД в размер на  40 000 лв. по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“/Пр. № 22/; 

3.21.3. по програма „Детско зрение” - целево финансиране в размер 
на 25 000 лв. на „Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна“ ЕООД по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ 
/Пр. № 22/; 

3.21.4. по програма „Профилактика на глаукомата” - целево 
финансиране в размер на  15 000 лв. на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение – Варна“ ЕООД по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

3.21.5. по програма „Профилактика на сънната апнея” - целево 
финансиране в размер на 15 000 лв. на „Многопрофилна болница за 
активно лечение „Света Анна – Варна“ АД, по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/; 



3.21.6. по програма „Детско дентално здраве” - целево финансиране в 
размер на 23 500 лв. на „Дентален център І – Варна” ЕООД по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.21.7. по програма „Профилактика на женското здраве – 
трансвагинално ултразвуково изследване” - целево финансиране в размер 
на 20 000 лв. на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/; 

3.21.8. по програма „Превенция на заболяванията на слуха сред деца“ 
- целево финансиране в размер на 18 000 лв. по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/; 

3.21.9. по програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от 
психоактивни вещества” - целево финансиране в размер на 75 000 лв. по 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/; 

3.21.10. по програма „Социална програма“ - целево финансиране на 
проекти на неправителствени организации по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по социалното осигуряване“ в размер на 30 000 лв./Пр. №16/; 

3.21.11.  по „Социална програма“ - целево финансиране на фондация 
„Човек на фокус“ за програма „Запознаване на хора в неравностойно 
положение с традиционните християнски ценности и помощ при 
професионална реализация на младежи, възпитани в институции“, по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, дейност „Други дейности по социалното осигуряване“ в размер на 
15 000 лв. /Пр. № 16/; 

3.21.12. по „Социална програма“ - целево финансиране на Български 
червен кръст за организиране на коледен благотворителен концерт „Заедно 
за Коледа“, по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по социалното 
осигуряване“ в размер на 7 000 лв./Пр. № 16/; 

3.21.13. по „Програма за превенция на рисковото поведение сред 
деца и млади хора“ – 120 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ дейност „Други 
дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. №27/; 

3.21.14. по програма „Спорт” – 936 000 лв. по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Спортни бази за спорт за всички“ /Пр. №25/; 

3.21.15. по програма „Младежки дейности 2018“  - 19 000 лв. по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ и 466 



800 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности за младежта“ /Пр. № 26/; 

3.21.16. по програма „Социален туризъм“ - 21 000 лв. субсидии по 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Туристически бази“ /Пр. № 28/;  

3.21.17. по програма „Програма за насърчаване творческите заложби 
на ученици и студенти с изявени дарби“ – 66 500 лв. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Други дейности по образованието“ /Пр. № 29/; 

3.21.18. по програма „Програма за образователна интеграция на деца 
и ученици от различни етнически групи“ – 20 000 лв. по § 45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Други дейности по образованието“/Пр. № 30/; 

3.21.19. по програма „Програма за квалификация и насърчаване на 
педагогическите кадри“ – 5 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по образованието“ /Пр. № 31/. 

3.21.20. по програма „Международни и местни културни прояви“ – 
1 244 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“ и 370 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
културата“ /Пр. № 24/ 

3.21.21. по програма „Туризъм“ 2018 г. – 206 000 лв. по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“ /Пр. № 19/ 

3.22. Упълномощава кмета на Община Варна да договори условия по 
предоставянето и отчитането на целевите субсидии и трансфери.  

 
4. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински 

съвет – Варна по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 
домакинствата“, както следва: 

4.1. Подпомагане на лечението на граждани от бюджета на дейност 
„Други дейности по здравеопазването” – 123 200 лв., в т.ч. 3 200 лв. 
преходни от 2017 г. /Пр. № 2/.   

4.2. Подпомагане на двойки за инвитро процедура от бюджета на 
дейност „Други дейности по здравеопазването”– 292 898 лв., в т.ч. 122 898 
лв. преходни от 2017 г., /Пр. № 2/. 

4.3. Социално битови разходи на социално слаби граждани - по 
бюджета на дейност „Други служби и дейности по социалното 
осигуряване” – 102 678 лв. в т.ч. 1 600 лв. преходни от 2017 г. /Пр. № 2, Пр. 
№ 16/. 



4.4. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на 
дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 16 800 
лв./Пр. № 2, Пр. № 16/.   

4.5. Погребения на социално слаби и бездомни, по бюджета на 
дейност „Обредни домове и зали” – 10 000 лв. /Пр. № 2/.   

4.6. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на 
дейност „Други дейности по транспорта и пътищата” – 8 200 000 лв., в т.ч. 
200 000 лв. преходни от 2017 г. /Пр. № 9/. 

4.7. Разходи за месечни помощи на сираци и полусираци до и над 18 
годишна възраст без лични доходи в СУПЦ  „Анастасия д-р Железкова” по 
бюджета на дейност СУПЦ в размер на 12 540 лв. под формата на 
дофинансиране на държавната дейност /Пр. № 2, Пр. № 16/. 

4.8. Разходи  за  месечни помощи на ученици, настанени в „Комплекс 
за социални услуги за деца и младежи“ в размер на 1 188 лв. под формата 
на дофинансиране на държавната дейност /Пр. № 2, Пр. № 16/.   

4.9. Утвърждава разпределение от преходния остатък на приходите 
от дарения за бедствието от 19.06.2014 г. в кв. „Аспарухово“ в размер на 
162 617 лв. по §42-02 „Обезщетения и помощи по социалното 
подпомагане“ в местна дейност 284 „Ликвидиране на последици от 
стихийни бедствия и аварии“. 

 
5. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 

туристическия данък за 2018 г. /Пр. № 19/. 
 
6. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 

концесионни плащания през 2018 г. /Пр. № 33/. 
 
7. Приема разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя 

на безстопанствените кучета за 42 000 лв. по бюджета на Общински 
приют за безстопанствени кучета, събрани от „Общинска такса  за 
притежаване на куче“, съгл. чл. 175 от Закона за ветеринарно 
медицинската дейност. 

 
XІ.  Приема разпределение на Преходен остатък за 2018 г. в размер 

на 94 779 733 лв., /Пр. № 11/. 
 
XII. Приема Очакван размер на просрочените вземания, които ще 

бъдат събрани през 2018 г. /Пр. № 14/. 
 
XIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 8 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява 
индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 



съюз, в т.ч. индикативен разчет за капиталови разходи, финансирани със 
средства от Европейския съюз и планирани трансфери за съфинансиране 
на проекти и програми на ЕС /Пр. № 34 и Пр. № 1/. 

 
XIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.104, ал. 1, т. 5 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява предоставянето 
на временни безлихвени заеми по индикативен годишен разчет за сметките 
за средства от Европейския съюз от бюджета на Община Варна в размер на 
4 718 859 лв. за финансиране на проекти и програми на Европейския съюз, 
до възстановяването на разходите от Управляващия орган /Пр. № 34/. 

 
XV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с прието Решение 
на Общински съвет - Варна № 620-8(15)/30.01.2017 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде предоставена от бюджета на Община Варна за 
2018 г. временна финансова помощ за мостово авансово финансиране по 
§72-00 „Предоставена възмездна финансова помощ“ на бенефициента по 
проект „Активни в труда на територията на Община Варна“ за извършване 
на дейностите по административен договор № BG05M9OPO01-2.005-0019-
C01 в размер до 183 000 лв. до възстановяване на средствата от 
Управляващия орган. 

 
XVI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 9 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява 
актуализирана бюджетната прогноза за местни дейности за периода 
2018-2020 г., съгласно приложение /Пр. № 35/. 

   
XVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – 
Варна определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2018 г., 
съгласно приложение /Пр. № 20/. 

 
XVIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя 
максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2018 г. в размер на 310 700 000 лв. 

 
XIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя 



максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2018 г. в размер на 261 700 000  лв. 

 
XX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39 от Закона за публичните 
финанси, Общински съвет – Варна определя:  

1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет 
през 2018 г. - до 80 576 000 лв.  

2. Максимален дълг към 31.12.2018 г. до 114 673 000 лв.  
3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да 

бъдат издадени през 2018 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. Максимален размер на издадените общински 
гаранции към 31.12.2018 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. 

 
XXI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация  и чл. 40 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна определя при изпълнението 
на бюджета за 2018 г. да се съблюдават следните приоритети: 

1. плащания по обслужване на общинския дълг. 
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, 

стипендии и  медикаменти. 
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, 

здравните и образователни заведения. 
 
XXII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 95 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна предвижда резерв за 
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 10 000 лв. по §00-98 
„Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, дейност „Превантивна 
дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ /Пр. 
№ 2/   

 
XXIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 126 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие временно 
свободните средства по бюджета на общината да се ползват за текущо 
финансиране на одобрените по бюджета разходи и други плащания, при 
условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните 
от държавата дейности в определените им размери, както и на местните 



дейности и се спазват относимите за общината фискални правила, като не 
се променя предназначението на средствата в края на годината. 

 
 XXIV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 104 , ал. 1, т.5 от Закона 
за публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие при 
възникнала необходимост и временен недостиг, да се осигуряват 
заемообразно средства за осъществяване на одобрени проекти от 
бюджета на Община Варна до възстановяването на разходите от 
Управляващия орган.  

 
 XXV. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 84, ал. 6 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна приема за 
сведение Протокола от публичното обсъждане на проектобюджета за 
2018 г. /Пр. № 36/.  

 
XXVI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
Община Варна: 

- да определи конкретните лица, права и задължения на 
второстепенните разпоредители с бюджет. 

- да определи и утвърди бюджетите на второстепенните 
разпоредители с бюджет 

- в изпълнение на Решение на Общински съвет № 567-
7(14)/20.12.2016 г., възлага на кмета, средствата за хранене на децата в 
общинските детски градини, с изключение на децата в яслените групи, да 
им бъдат определени и утвърдени със самостоятелни бюджети, извън 
делегираните им бюджети. 

 - да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 
утвърди разпределението. 

 
XXVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 125 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна оправомощава кмета на 
Община Варна, както следва: 

- да извършва компенсирани промени, наложени в резултат на 
изменение в макроикономическите условия, възникване на неотложни 
потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през 
бюджетната година с решение на Общински съвет – Варна: 

в частта за делегираните от държавата дейности - между 
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 



изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга по бюджета, без да 
изменя общия размер на разходите 

- в изпълнение на правомощията си кметът издава заповеди. 
- след извършване на промените, Кметът включва информация за 

същите в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.  
 - да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито 
бюджет е част от общинския бюджет. 

- да кандидатства за средства по структурни фондове на Европейския 
съюз, по национални програми и други източници за реализиране на 
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план на 
развитие.  

- да кандидатства за средства от Централния бюджет и други 
източници за съфинансиране на общински програми и проекти.  

- да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други 
източници при необходимост при реализиране на общински програми и 
проекти. 

- да разработва и изменя, при необходимост, индикативен разчет за 
сметките за средства от Европейския съюз по оперативните програми, 
съгласно изискванията на Министерство на финансите. 

 
Резултати от гласуването: за – 29; против – 3; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 19, предложението се приема.* 
 
За протокола: Николай Малев – „за“, Димитър Колев – „за“, Сали 

Исеин – „за“, Иво Иванов – „за“, Милена Георгиева – „против“, Антраник 
Шакариян – „въздържал се“, Христо Боев – „против“, Григор Григоров – 
„въздържал се“. 

Предложението се приема, колеги. Имаме приет... Имаме приет 
бюджет за 2018 г. и спокойно можем да обявим една обедна почивка, след 
което да продължим работа.  

А… господин кмете, извинявайте. Не видях заявката. Ще Ви дадем 
един таблет следващия път. 

 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря, господин председател. Преди почивката бих желал да 

благодаря на колегите от Общинския съвет за конструктивната работа. 



Няма да коментирам някои изказвания ще кажа само, че има хора, които 
говорят, има хора, които правят. Всеки глас за този бюджет всъщност е 
подкрепа за развитието на града ни и съм убеден, че с рекордния бюджет, 
който одобрихте, 2018-та ще бъде изключително успешна за Варна, ще 
продължим реализацията на така важни ключови проекти и вярвам, че … 
очаква ни разбира се и много работа, но знам, че заедно ще успеем и към 
края на година ще се похвалим с добри, за града ни, резултати. Лека 
работа. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, в 13:05 ч. продължаваме работа. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Следобедно заседание – начало от 13:05 ч.  
Присъстват 40 общински съветника, отсъстват:  
 
Антоан ВЛАЕВ 
Антон АПОСТОЛОВ  
Антраник ШАКАРИЯН  
Божидар ЧАПАРОВ 
Данаил ПАПАЗОВ  
Ивайло МИТКОВСКИ 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Лидия МАРИНОВА 
Петър ЛИПЧЕВ 
Христо АТАНАСОВ 
Чавдар ТРИФОНОВ 

  



ІV. 
 

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

“Финанси и бюджет” относно: 
(1) – приемане на бюджета на Община Варна за 2018 г. по приходи и 

разходи и приложенията към него. 
(2) – осигуряване на гориво за отопление на културните институти на 

град Варна. 
(3) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на ТВ 

„Черно море” за реализиране на телевизионно предаване „Европейска 
Варна”. 

(4) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Дарик радио – Варна” за съвместен медиен проект „Зала Пленарна”.    

(5) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Радио Варна“ за медийно отразяване на културни, спортни и обществени 
прояви в Община Варна. 

(6) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на  
„Труд медиа“ ЕООД за медийна подкрепа за популяризиране на работата 
на местното самоуправление. 

(7) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
реализиране на музикално събитие „MTV представя Варна Бийч 2018“. 

(8) – изменение и допълнение на т. 13 от Приложение № 2 към 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Варна. 

(9) – даване на съгласие за предоставяне на абонаментни карти за 
нуждите на Дружество на инвалидите – Варна. 

(10) – разрешаване формирането на две самостоятелни паралелки с 
брой ученици под норматива в СУ „Димчо Дебелянов“ - Варна за учебната 
2017/2018 година. 

 
Докл.: Станислав ИВАНОВ – Председател ПК „ФБ“ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Иванов, заповядайте със следващия проект за решение. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, господин председател. Продължаваме, уважаеми колеги. 
1.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4, и 
ал. 9 от Закона за лечебните заведения и във връзка с писмо от управителя 
на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 



лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД, с  рег. № 
РД18001870ВН/24.01.2018 г., Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 1 293 841 лв. (един 
милион двеста деветдесет и три хиляди осемстотин четиридесет и един 
лева) на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД, ЕИК 
000090065, от бюджета на Община Варна за 2018 г.,  дейност 469 „Други 
дейности по здравеопазването“, като от тях 1 064 085 лв. за ремонтни 
дейности и закупуване на медицинската апаратура и оборудване по §55-00 
„Капиталови трансфери“ и 229 756 лв. за  финансово оздравяване на 
лечебното заведение по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“.   

 След извършването на ремонтните дейности и закупуването на  
медицинската апаратура и оборудване да се увеличи капитала на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД, със стойността на 
усвоените средства за ремонт и медицинска апаратура и оборудване. 
Общински съвет - Варна  възлага на управителя на лечебното заведение да 
внесе предложение за увеличаване на капитала на търговското дружество. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Господин Григоров. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Уважаеми колеги, по време на дебата за бюджета, както господин 

Станев, така и господин Митковски засегнаха темите с АГ болница. Аз в 
почивката погледнах все пак отчетите за приходите и разходите за 2016 г. 
и за 2015 г. /по-назад не се връщах/, но наистина в тези години АГ болница 
е била на печалба. Сега ситуацията е малко по-различна, но аз искрено се 
надявам, че това в крайна сметка е някакво временно затруднение, а не 
началото на някаква негативна тенденция. И искам да кажа своите 
положителни впечатления от начина, по който преписката за отпускане на 
средства за ремонт и ДМА беше представена – пълна количествено-
стойностна сметка, оферти за закупуваната апаратура и т.н., от което става 
ясно за какво ще се изразходват средствата и каква е приблизителната 
тяхна стойност, което смятам, че винаги трябва да бъде по този начин и в 
тази връзка ще подкрепя това предложение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Григоров – ясно, точно и кратко. Други колеги? 

Режим на гласуване. 
 



1067-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4, и 
ал. 9 от Закона за лечебните заведения и във връзка с писмо от управителя 
на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД, с  рег. № 
РД18001870ВН/24.01.2018 г., Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 1 293 841 лв. (един 
милион двеста деветдесет и три хиляди осемстотин четиридесет и един 
лева) на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД, ЕИК 
000090065, от бюджета на Община Варна за 2018 г.,  дейност 469 „Други 
дейности по здравеопазването“, като от тях 1 064 085 лв. за ремонтни 
дейности и закупуване на медицинска апаратура и оборудване по §55-00 
„Капиталови трансфери“  и 229 756 лв. за  финансово оздравяване на 
лечебното заведение по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“.   

 След извършването на ремонтните дейности и закупуването на  
медицинската апаратура и оборудване да се увеличи капитала на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД, със стойността на 
усвоените средства за ремонт и медицинска апаратура и оборудване. 

Общински съвет – Варна  възлага на управителя на лечебното 
заведение да внесе предложение за увеличаване на капитала на 
търговското дружество. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 19, предложението се приема.* 
 
За протокола: Григор Григоров – „за“, Пейчо Бюлбюлев – „за“, 

Станислав Иванов – „за“. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Следващо решение. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? 
 
1068-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
задължава управителите на лечебни заведения за разходи по бюджета на 
Община Варна за 2018 г., функция „Здравеопазване”, в съответствие 
изискванията на Закона за държавните помощи и Закона за публичните 
финанси да представят актуални финансово-икономически анализи преди 



отпускането на съответните финансови средства от бюджета на Община 
Варна за 2018 г. 

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

отсъстващи – 16, предложението се приема.* 
 
Заповядайте, господин Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Точка 2 от дневния ред на комисията. 

 
1069-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение за безвъзмездно  предоставяне на гориво за отопление на 
културните институти за 2018 г., с цел тяхното подпомагане, както следва: 

- Театрално-музикален продуцентски център – Варна - 60 тона;  
- Държавен куклен театър – Варна – 18 тона. 
Средствата да бъдат осигурени от дейност 736 „Оперно-

филхармонични дружества и опери“ от бюджета на Община Варна за 2018 
г. 

Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 16, предложението се приема.* 

 
За протокола: Даниела Димова – не участва в гласуването. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Правя процедурно предложение точки 3, 4, 5 и 6 включително, това са 

точки изцяло и само медийни проекти, да бъдат разгледани и гласувани 
анблок. 

Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 16, предложението се приема.* 

 
Господин Иванов, заповядайте да изчетете четирите проекта за 

решения. 
 

Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, господин председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
1070-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 



взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 43 200 
лв. (четиридесет и три хиляди и двеста лв.) на „Медийна група Черно 
море” ЕООД, ЕИК 103110595,  за реализиране на телевизионно предаване 
за излъчване по ТВ „Черно море” – „Европейска Варна”. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“ 
от бюджета на Община Варна за 2018 г. 

 
1071-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 45 186 
лв. (четиридесет и пет хиляди сто осемдесет и шест лв.) на „Дарик радио” 
АД, ЕИК 831476119, за съвместен медиен проект „Зала Пленарна” на 
„Дарик радио”, Община Варна и Общински съвет – Варна.  

Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“ 
от бюджета на Община Варна за 2018 г. 

 
1072-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 31 176 
лв. (тридесет една хиляди сто седемдесет и шест лв.) на БНР „Радио 
Варна“, ЕИК 000672343-0025, за медийно отразяване на културни, 
спортни и обществени прояви в Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по 
културата“ от бюджета на Община Варна за 2018 г. 

 
1073-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 20 000 
лв. (двадесет хиляди лв.) на „Труд медиа“ ЕООД, ЕИК 203021560, за  
популяризиране на работата на органите на местно самоуправление в 
Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 122 „Общинска 
администрация“ от бюджета на Община Варна за 2018 г. 
 

Резултати от гласуването: за – 28; против – 1; въздържали се – 5; 
отсъстващи – 17, предложението се приема.* 

 
За протокола: Марица Гърдева – не участва в гласуването. 
Заповядайте, господин Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Точка 7: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от Робърт 



Куирк – управител на ROKU Media Bulgaria Limited с рег. № 
РД17024100ВН/08.12.2017 г., Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие да бъде реализиран проект „MTV Presents Varna 
Beach 2018” („MTV представя Варна Бийч“ 2018), при условията и 
финансовите параметри, описани в споразумение, като одобрява текста на 
споразумение, съгласно приложение към настоящото решение. 

Общински съвет – Варна възлага и упълномощава Кмета на община 
Варна да подпише споразумението и всички необходими документи във 
връзка с реализиране на проекта. 

2. Взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер 
на 150 000 евро в тяхната левова равностойност по фиксинга на БНБ за 
деня. 

Средствата да бъдат осигурени дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“, §49-01 „Предоставени текущи трансфери за чужбина“ от 
Бюджета на Община Варна за 2018 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението 
поради защита на важни обществени интереси, а именно – кратките 
срокове за организиране на събитието. 

Колеги, тук искам да внеса една яснота, че проекта за споразумение 
го имате размножен, късно снощи е дошъл по таблетите ви и става въпрос 
само за едната сума, която току-що прочетох, т.е. не става въпрос за двете 
суми, които фигурират в споразумението – с това уточнение, което е 
записано и в проекта за решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за мнения и съображения. Господин Григоров? 

Призовавам да правите заявките през таблетите, ще се ограмотите, аз съм 
убеден в това – ако не в този, в другия мандат… 

Ако обичате, да обърнете внимание, колегите имат проблем с 
таблетите… 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Уважаеми колеги, за съжаление, аз не съм видял новия текст на 

Споразумението. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На таблетите е, господин Григоров. На е-мейлите, извинявам се. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Да, добре, тоест искате да кажете, че точката „единственият 

финансов ангажимент на община Варна по проекта е депозита от 150 
хил.евро“ и толкова, без другите разходи? Така, добре, това е съществено, 



защото щеше да се окаже, че това начинание щеше да струва повече 
отколкото най-значимия културен проект „Варненско лято“. Но искам 
само на едно друго нещо да обърна внимание в текста на това 
споразумение и също така тук съм си разпечатал и миналогодишното 
такова. Имам следните въпроси: първо, миналата година бюджета от 
същия господин, само че чрез друга фирма „Екшън медия“, бюджета който 
той е предвидил за реализирането на този проект е 1 милион евро, като 
ангажимента на община Варна беше в размер на 50 хиляди евро. Тази 
година той декларира, че бюджета на това начинание ще бъде 2 милиона 
евро, като съответно сумата, с която община Варна трябва да участва е три 
пъти по-висока. Въпроса ми е следния: какво различно от това, което 
направихме миналата година ще се случи, че бюджета трябва да бъде два 
пъти по-голям и защо увеличението на сумата, която община Варна трябва 
да осигури не е пропорционална на база на миналогодишната. И още нещо, 
на което искам да ви обърна внимание: откъде и кой всъщност води 
разговорите с господин ….както и да се казваше…., така и с неговата 
компания, която се нарича „ROCU Media Bulgaria Limited“ при положение, 
че справка в Регистъра показва, че неговата фирма е регистрирана на 
08.12., в деня, в който е подадено и заявлението, и респективно е 
входирано текста на споразумението. Тоест, това би трябвало да ни 
навежда над мисълта, че неговата компания няма абсолютно никакъв опит 
в реализирането на такива проекти. 

Второто, което много сериозно ме обезпокоява, това е следния текст: 
„ROCU Media Bulgaria Limited“ не носи отговорност пред другата страна 
по настоящото си споразумение /имам предвид община Варна/, независимо 
дали има нарушения, включително отговорност за небрежни действия или 
бездействия, за косвени и последващи загуби, включително не само загуби, 
но и приходи, очаквани икономии…..“ и т.н. и т.н. Това е последната точка 
от текста на споразумението, преди подписите. Аз лично, такова 
споразумение никога не бих подписал. И мисля, че когато е гласувано за 
това предложение, трябва да вземем под внимание тези аргументи и да 
изясним тези обстоятелства. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
……знам, знам, знам, видях я точката, отговорност по отношение на 

депозита да върнем; ние други ангажименти нямаме към тях. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Е как, ограничение на отговорността, не само това, всичко… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имаме различна точка за това, че дори и да не се проведе събитието 

по каквато и да е причина, по някаква причина, обезпечителният депозит 



ще бъде върнат изцяло. Е каква друга отговорност би могла да носи 
компанията спрямо община Варна, освен тази за предоставените 
средства?! Нали целта е да застраховаме, да има обезпечение, 
обезпечителна клауза по отношение на сумата, която ние отпускаме. Ние 
нямаме друг ангажимент, със задължението да ги върнат. Преките, за 
реклама, да…… Ще дам възможност да се изкаже администрацията, 
разбира се, тъй като на комисията беше представител управителят на 
Дружеството, но Вие не счетохте за добре да присъствате. Ще дам 
възможност… Госпожо Георгиева? И в комисията по култура също е 
разгледано, като преценката по отношение на сумата е направена от страна 
на съветниците, не е по предложение на компанията. Компанията е дала 
предложение за 300 хиляди евро участие от наша страна. Комисията по 
култура е преценила, че  следва да се отпуснат 150 хиляди евро, каквото 
становище има и комисията по финанси. Да, е защото зададохте въпрос как 
се стигна до сумата от 150 хиляди евро и аз Ви казах как, току-що. Това 
беше един от въпросите. Госпожо Димова, само секунда, ще дам 
възможност, заповядайте. 

 
Даниела ДИМОВА 
Искам само да кажа, че в комисия по култура никога не е идвало 

предложение за 300 хиляди евро. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В проекта за споразумение така е записано. 
 
Даниела ДИМОВА 
Проекта за споразумение…. ние гледахме предложение, което чрез 

дирекцията стигна до нас, така гледано беше единствената цифра, която 
съветниците разгледаха, беше 150 хиляди евро. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В предложения проект за споразумение беше записано 300 хиляди 

евро. 
 
Даниела ДИМОВА 
Да, значи след това е отпаднало… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, благодаря. Госпожо Георгиева, заповядайте. 

 
 
 
 



Десислава ГЕОРГИЕВА 
Аз се извинявам, но малко съм болна и може би не се чува добре…. 

Аз искам да попитам Вие присъствахте ли на събитието миналата година? 
Добре… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Без да поставяме въпроси, моля за коментар само по отношение на 

поставените, дал съм възможност да отговорите. 
 
Десислава ГЕОРГИЕВА 
Добре, аз ще отговоря последователно, защото компанията е 

различна, но тя се управлява от същия човек, който е ексклузивен 
представител на MTV UK за Източна Европа и който е влязъл в контакт с 
нас и е организирал събитието миналата година изключително успешно. 
Компанията е българска, защото така е много по-лесно и ефективно за 
финансовите разходи на фирмата за организиране на цялото събитие да 
наема варненци, да наема фирми за различните видове услуги и т.н., 
отколкото компанията да е ирландска. Това е свързано с нашето 
законодателство. Това от една страна. От друга страна, този депозит от 150 
хиляди евро, ако община Варна не вземе решение да го предостави чрез 
Робърт Курик на MTV, те няма да започнат подготовката на следващото  
издание. Това е като едно капаро, така си го представете. А бюджета на 
проекта нараства, защото амбицията е всяка следваща година да каним все 
по-известни изпълнители. Мога да ви дам един пример, че миналата 
година Биби Рекса, която беше звездата на събитието, нейният хонорар е 
над 250 хиляди евро. Аз мисля, че това изчерпва необходимостта от 
обяснения защо бюджета е такава цифра. Рекламата, която последва след 
това, едночасовото шоу, което MTV заснеха с тяхното качество, с техния 
ресурс, с тяхната техника и разпространиха в над 90 страни в целия свят, аз 
мисля, че струва 150 хиляди евро най-малко, тази реклама за града. Да не 
говорим, че има един момент, който не може да се измери с финансови 
средства и то е свързано с особената гордост, която изпитаха всички млади 
хора в този град – най-сетне във Варна да има такова голямо музикално 
международно събитие! 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Господин Григоров, още въпроси? Заповядайте, 

реплика, заповядайте, да… Не разбрах, защото много за кратко вдигнахте 
ръката, затова казах с изказването…. и надявам се въпросите да са изцяло 
Ваши, дето се казва, да не прозира нечия друга мисъл в тях… тъй като вече 
започна да прозира нечия друга чужда мисъл… Заповядайте за 
уточняващия въпрос. 

 



Григор ГРИГОРОВ 
  Така, значи станаха 2 милиона, нали така – от 1 милион на 2 милиона 
евро от бюджета, нали така? 
 
  Десислава ГЕОРГИЕВА 
  Ами да, това е прогнозната стойност. 
 
  Григор ГРИГОРОВ 
  Така, значи прогнозната стойност на депозита за 1 милион е 50 
хиляди евро, за 2 милиона е 100 хиляди евро. 
 
  Десислава ГЕОРГИЕВА 
  Миналата година желанието беше да платим депозит от 100 хиляди 
евро, но MTV и господин Курик направиха намаление /вижте текстовете от 
миналата година/,… 
 
  Тодор БАЛАБАНОВ 
  Така беше. 
 
  Десислава ГЕОРГИЕВА 
  ….., като за първо издание ние платихме с 50 % намаление на 
депозита, но сега ние вече…. 
 
  Григор ГРИГОРОВ 
  Тоест, ако от тук нататък ние го правим традиционно, бюджетите ще 
нарастват, респективно и разходите на общината и те ще нарастват в 
бъдеще време, най-вероятно, така разбирам, нали…. 
 
  Тодор БАЛАБАНОВ 
  Стига да се повишава нивото на събитието, с все по-известни… 
 
  Григор ГРИГОРОВ 
  И още нещо, което искам да кажа….и най-накрая най-известните, 
да…. Добре.  
 И още нещо искам да попитам: в крайна сметка никъде не видяхме 
отчет за това как се е реализирало събитието, какви приходи са 
реализирани, колко  билета са продадени и т.н. Ние отчитаме успешност на 
начинанието, защото може би знаете, нали, билетите на присъстващите да 
речем са около 20-25 хиляди, но билетите които са продавани не са повече 
от 7 – 8 хиляди, или 10 максимум. Тоест, от друга страна нали, нито сме 
видели какъв е този клип, нали, всичко това е една описателна част… 
 
 



  Тодор БАЛАБАНОВ 
  Как да не сте го видели, г-н Григоров? Каниха ви… 
 
  Десислава ГЕОРГИЕВА 
 Имаше официален скрининг…. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
  Всички бяхте поканени на събитието в театъра. Моля ви се, пак ви 
казвам, на всички съветници специално сме изпратили и-мейли до всеки 
един да присъства на промоцията. 
 
  Григор ГРИГОРОВ 
 Не съм го видял, моля да бъда извинен. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Проверете си….аз пак ви казвам, че бичат нечии други тези зад 
вашите изказвания… 
 
 Григор ГРИГОРОВ 
 Да, добре,…..но няма други тези…. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Ще имам грижата да Ви ги кажа след заседанието чии са тезите… 
 
 Григор ГРИГОРОВ 
 Няма такова нещо, сериозно говоря. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Ако имате конкретни въпроси, дайте ги… 
 
 Григор ГРИГОРОВ 
 Аз зададох конкретния въпрос, Вие ми казахте, че толкова струва, 
добре. Искам отчет за приходите и разходите от предходното начинание. 
Това искам, нищо повече. И кога ще ми ги представите. Имате ли такива 
въобще? 
 
 Десислава ГЕОРГИЕВА 
 Имаме отчети, но мисля че общината би могла да изисква отчет само 
за сумата, която е отпуснала, а не за целия бюджет на събитието.  
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Факт. 
 



Десислава ГЕОРГИЕВА 
Имайте в предвид, че организация като MTV е базирана в 

Съединените щати, има една клауза за конфиденциалност за сигурно 90 % 
от нещата, които се договарят  в…. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Ама ние нямаме договор с MTV, имаме договор с „Екшън медия“, 

ако не сте забелязали, нали… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това не е сериозно, не е сериозно… 
 
Десислава ГЕОРГИЕВА 
Да, разбира се…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Да, ще Ви бъдат предоставени 

данните. Не виждам мнения и съображения, режим на гласуване. 
Аз ще поискам каква печалба са реализирали MTV, годишна. 

 
1074-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от Робърт 
Куирк – управител на ROKU Media Bulgaria Limited с рег. № 
РД17024100ВН/08.12.2017 г., Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие да бъде реализиран проект „MTV Presents Varna 
Beach 2018” („MTV представя Варна Бийч“ 2018), при условията и 
финансовите параметри, описани в споразумение, като одобрява текста на 
споразумение, съгласно приложение към настоящото решение. 

Общински съвет – Варна възлага и упълномощава кмета на Община 
Варна да подпише споразумението и всички необходими документи във 
връзка с реализиране на проекта. 

2. Взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер 
на 150 000 евро в тяхната левова равностойност по фиксинга на БНБ за 
деня. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“, §49-01 „Предоставени текущи трансфери за чужбина“ от 
бюджета на Община Варна за 2018 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението 
поради защита на важни обществени интереси, а именно – кратките 
срокове за организиране на събитието. 

 



Резултати от гласуването: за – 27; против – 1; въздържали се – 7; 
отсъстващи – 16, предложението се приема.* 

 
За протокола: Мартин Андонов – „за“, Надя Георгиева – „за“. 
Колеги, редно е тези неща да се обявяват на микрофон, някой път не 

чувам, съжалявам. 
 
Господин Иванов, заповядайте да обявите следващото предложение 

за решение. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, господин Председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Един „въздържал се“ има като 

гласуване на комисията. Ако няма мнения и съображения, режим на 
гласуване. 
 

1075-4. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 13 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона 
за местните данъци и такси и чл. 99 от Закона за движение по пътищата и 
по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД17023179ВН/27.11.2017 г., Общински съвет – Варна изменя т. 13 от 
Приложение № 2 към Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, 
като добавя нова т. 13.18, както следва: 

т. 13.18 Цени за кратковременно паркиране, локално платено 
паркиране за живущи, локално платено паркиране за търговци в „Синя 
зона“ и платено паркиране тип „Служебен абонамент“ 

т. 13.18.1 Цени за кратковременно паркиране в „Синя зона“ - 1 лев на 
час, с вкл. ДДС. 

т. 13.18.2 Цени за локално платено паркиране за живущи в „Синя 
зона“ - за първи автомобил - 5 лева на месец, с вкл. ДДС или 55 лева, с вкл. 
ДДС за 12 месеца. 

т. 13.18.3 Цени за локално платено паркиране за търговци в „Синя 
зона“: 

- за зона „Център“ - т. 1 от Приложение № 3 на Наредба за 
организация на движението на територията на Община Варна - 150 лева на 
месец, с вкл. ДДС или 1 650 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

- за зона „Широк Център“ - т. 2 от Приложение № 3 на Наредба за 
организация на движението на територията на Община Варна  - 120 лева на 
месец, с вкл. ДДС или 1 320 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

Чл.13.18.4 Цени за платено паркиране тип „Служебен абонамент“: 



 - за зона „Център“ - т. 1 от Приложение № 3 на Наредба за 
организация на движението на територията на Община Варна - 350 лева на 
месец, с вкл. ДДС или 3 850 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

  - за зона „Широк Център“ - т. 2 от Приложение № 3 на Наредба за 
организация на движението на територията на Община Варна - 300 лева на 
месец, с вкл. ДДС или 3300 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

- за всички улици и площади - общинска собственост извън обхвата 
на Приложение № 3 на Наредба за организация на движението на 
територията на Община Варна - 120 лева на месец, с вкл. ДДС или 1320 
лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
Станислав ИВАНОВ 
Девета точка от дневния ред: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет – Варна взема решение за 
предоставяне на 5 броя абонаментни карти за целия градски транспорт за 
нуждите на „Дружеството на инвалидите – Варна“. 

Средствата да бъдат осигурени от д-ст 849 „Други дейности по 
транспорта“, приложение № 9 от бюджета на община Варна за 2018 г. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Заповядайте, да се представите за 

протокола. 
 
Обретен МИХОВ  
Благодаря Ви за дадената възможност, господин Балабанов. Казвам 

се Обретен Михов и съм председател на общинското сдружение на хората 
с увреждания към Съюза на инвалидите в България. Това предложение, 
което излиза от комисията по бюджет и финанси малко ме смути, защото 
се нарушава един правилник от 2015 г., т.е. наредба за реда и условията за 
пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на 
територията на община Варна. Това, което вие предлагате от тази комисия 
противоречи на тази наредба, а мисля че тази наредба е с правото на закон 
във Варна. Аз не мисля, че в една правова държава трябва да има 
привилегировани малцинства, защото в случая това дружество се явява 
малцинство пред всички останали, които защитават интересите на хората с 
увреждания, в това число тези, които предлагат доставчиците на услуги, 
ЦНСР-тата, домове и нашето дружество, което е национално представено. 
Извинявайте за вълнението ми, но просто не знам как да го разбирам това. 
Благодаря ви. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колеги, имате възможност за мнения и съображения. Ако 

искате, имаме възможност да оттеглим точката, да се провери 
съдържанието на Наредбата, след което да се направи преценка, 
напримерот „Правна комисия“, след което да се гледа отново въпроса. Д-р 
Станев? 

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми господин председател, не съм съгласен по този начин да 

се процедира, още повече, това решение го вземаме всяка година. Всяка! И 
миналата година включително, и по-миналата. По-скоро виждам, че има 
нужда от един задълбочен дебат за необходимостта от карти за различни 
дружества с различно представителство. Това е друга тема, такова 
предложение не е внасяно в социалната комисия, в транспортната 
комисия… Ако бъде внесено, ще го обсъдим най-спокойно, включително и 
ако има някои да го наречем различия, с Наредбата. Но, ако наистина има 
различия с Наредбата, то тогава след като вземем днес решение, то 
естествено по този начин може да отпадне решението в 15-дневния срок за 
обжалване. Аз предпочитам обратния подход. И останалите…. Няма 
малцинства, категорично съм не съм съгласен с дефиницията 
„малцинства“, с дефиницията „инвалиди“, с дефиницията, нали…. това са 
хора със социални проблеми и ние сме длъжни да помагаме. Цял живот 
сме помагали тука, 17 милиона харчим на годината за социални програми, 
можем да регулираме и с картите.Така че предлагам решението да бъде 
взето така, както беше взето на комисията, даже не знам кой е вносителят и 
не се и интересувам. И след това да разгледаме предложение, ако има 
такова, от други институции. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други мнения и съображения? Режим на гласуване. 

Гласуваме решението, което изчете председателят на постоянната комисия 
по финанси и бюджет. 
 

1076-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение за предоставяне на 5 броя абонаментни карти за целия 
градски транспорт за нуждите на „Дружеството на инвалидите – Варна“. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 849 „Други дейности по 
транспорта“, приложение № 9 от бюджета на Община Варна за 2018 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 16, предложението се приема.* 
 



Станислав ИВАНОВ 
Десета точка от дневния ред. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма, режим на гласуване. 
 
1077-4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от  Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 68, ал. 1, т. 2 
от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. и 
Приложение № 7 към чл. 53 на Наредбата за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование 
от 10.10.2017 г. и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18002262ВН/29.01.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
формиране на две самостоятелни паралелки под норматива за минимален 
брой ученици в Средно училище „Димчо Дебелянов“  - Варна за 
учебната 2017/2018 г. както следва: 

- една паралелка ІІ А клас - 15 ученици; 
- една паралелка VІІ А клас - 16 ученици; 
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 5 и 

ал. 8 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г., като се 
осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес за 
периода 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г., извън определените по единните 
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 411 лв. извън 
определените по стандарти за съответната дейност. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 

Преминаваме към пета точка от дневния ред. Моля, господин 
Джиков, заповядайте.  



V. 
 

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

„Транспорт” относно: 
(1) – приемане нова Наредба за организация на движението на 

територията на община Варна. 
 

Докл.: Добромир ДЖИКОВ – Председател ПК „Транспорт“ 

 Добромир ДЖИКОВ 
 Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа 
общински съветници, уважаеми господин заместник-кмет, проект за 
решение за заседание от ПК „Транспорт“.  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 99 от Закона за 
движението по пътищата и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17023182ВН/27.11.2017 г., Общински съвет – Варна отменя своя  
Наредба за организация на движението на територията на община Варна, 
приета с Решение № 3398-5(35)/22,23 и 29.06.2011 г. и приема нова 
Наредба за организация на движението на територията на община Варна, 
съгласно приложение към настоящото решение.  

На всички ви е представена новата наредба. 
  

 Янко СТАНЕВ 
 Благодаря на господин Джиков. Колеги, мнения, съображения? 
Няма. Най-сетне трябва да гласуваме по един въпрос със 
структуроопределящо значение за бъдещето на града. Режим на гласуване. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1078-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 99 от Закона за 
движението по пътищата и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17023182ВН/27.11.2017 г., Общински съвет – Варна отменя своя  
Наредба за организация на движението на територията на Община Варна, 
приета с Решение № 3398-5(35)/22,23 и 29.06.2011 г. и приема нова 
Наредба за организация на движението на територията на Община 
Варна, съгласно приложение към настоящото решение.  
 

Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 13, предложението се приема.* 



Честито на хората, които се занимават с транспорт. Добра-лоша, 
много по-добра отколкото онази старовремешната. 

 
Заповядайте, доц. Цветкова, преминаваме към шеста точка от 

дневния ред. 
  



VI. 
 

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

„Здравеопазване” относно: 
(1)  – вземане на решение за продължаване на срока на Договор за 

управление с д-р Георги Леонидов Кобаков – управител на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. 

 
Докл.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „Здравеопазване“ 

       
  Антоанета ЦВЕТКОВА 
 Проект за решение на 26-тото заседание на Общински съвет – Варна 
от ПК „Здравеопазване“. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1079-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за 
лечебните заведения и чл. 2 от типовия договор за възлагане управлението 
на ЕООД с едноличен собственик на капитала Община Варна – лечебно 
заведение, приет с решение на Общински съвет – Варна № 699-
7(14)/14.07.2004 г., променен и допълнен с решения № 1103-
18(13)/18.02.2009 г. и № 2880-4-1(29)/15.12.2010 г., във връзка с изтичане 
на срока на договор за управление на 02.02.2018 г. и по предложение от 
доц. Антоанета Здравкова Цветкова, Общински съвет – Варна решава да 
бъде подновен за нов тригодишен срок договорът за управление на 
проф. д-р Георги Леонидов Кобаков – управител на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко 
Антонов Марков – Варна” ЕООД, ЕИК 000090154.  
 

Янко СТАНЕВ 
Колеги, мнения и съображения? Не виждам гора от ръце, колеги 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Продължаваме с точка седма от дневния ред. 

  



VII. 
 

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

“Социални дейности и жилищна политика” относно: 
(1)  ̶ приемане на Общински анализ на ситуацията и оценка на 

потребностите в Община Варна. 
(2) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонални пенсии на деца. 
(3) – даване на съгласие за увеличаване капацитета на социална 

услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца с 
увреждания. 

Докл.: Янко Станев – общински съветник 
      
 Янко СТАНЕВ 
 Първото предложение за решение от ПК „Социални дейности и 
жилищна политика“. 
 Обсъдихме го внимателно на комисия, колеги, мнения и 
съображения? Благодаря, няма, минаваме към гласуване. 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1080-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
36а, ал. 1 и  ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение от  кмета на Община Варна с рег. № 
РД17021658ВН/06.11.2017 г., Общински съвет – Варна приема Общински 
анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Варна към 
месец март 2017г., съгласно приложение към настоящото решение. 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря за анализа на администрацията, на господин заместник-

кмета, който е тук и на неговия екип. Предлагам ви да обединим второто, 
третото и четвъртото предложения за решения, правя процедурно 
предложение за анблок гласуването им. Тези, които са „за“ да бъдат 
обединени в едно гласуване следващите три точки, моля да гласуват, тъй 
като са еднакви. И в комисията така направихме. 



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

 

1081-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД17019928ВН-001ВН/06.11.2017 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Анна-Мария Ивайлова Георгиева от гр. 
Варна. 

 
1082-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД17021745ВН-001ВН/21.11.2017 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Божидара Иванова Стефанова от гр. 
Варна. 

 
 
1083-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД17024508ВН-001ВН/10.01.2018 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Виктория Яворова Куманова от гр. Варна. 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Янко СТАНЕВ 
Точка 3 от проектите на комисията. Мнения и съображения по 

последното предложение от комисията, колеги? Няма, преминаваме към 
гласуване. 

 
1084-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, 
ал. 1 т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, поради 



високото търсене и интерес към социалната услуга и по предложение от 
кмета на Община Варна с рег. № РД17010635ВН-002ВН/06.11.2017 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за увеличаване капацитета на 
„Център за социална рехабилитация и интеграция“ с целева група деца 
с увреждания от 50 места на 70 места, делегирана от държавата дейност, 
считано от 01.01.2018 г., и адрес: гр. Варна, местност „Свети Никола“, 
Вила „Станчов“. 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 

 Благодаря на всички колеги за съпричастността към решенията на 
социалната комисия, социалната дирекция и цялото управление. Госпожо 
Димова, имам удоволствието да Ви поканя да поговорим за програмата 
„Творческа Европа“ 2014 – 2020 г. и т.н. Да внесем културен елемент в 
нашата културна дискусия. Преминаваме към точка осма от дневния ред. 

 
  

  



VIII. 
 

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

“Култура и духовно развитие” относно: 
(1) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в 

проект Festivallinks по програма „Творческа Европа“ 2014 – 2020 г., и 
одобряване текста на Споразумение за сътрудничество. 

 
Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК „КДР“ 

          
 Даниела ДИМОВА 
 Предлагам ви проект за решение на комисията по култура и духовно 
развитие и на комисията по европейски въпроси и международно 
сътрудничество 
 
 Янко СТАНЕВ 
 Благодаря. Колеги, мнения, съображения? Няма. Тези, които са 
съгласни, моля да гласуват. Останалите да размислят и да подкрепят 
предложението. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1085-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12, т. 23 и чл. 59-61 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД17025090ВН-
001ВН/08.01.2018 г., Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие Община Варна да участва като партньор в проект 
Festivallinks по програма „Творческа Европа“ 2014- 2020. 

2. Дава съгласие след одобрение на проектното предложение и 
подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за 
финансирането на проект Festivallinks по програма „Творческа Европа“ 
2014- 2020, Община Варна да осигури  необходимите средства от бюджета 
на ММФ „Варненско лято“ за необходимото според правилата на  
програма „Творческа Европа“ 2014- 2020 съфинансиране по проекта, както 
и за покриване на допустимите разходи, преди те да бъдат възстановени от  
програма „Творческа Европа“ 2014- 2020. 

3. Одобрява текста на проекта за Споразумение за сътрудничество по 
проект Festivallinks по програма „Творческа Европа“ 2014- 2020, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

4. В изпълнение на Решението, Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 



сътрудничество по проект Festivallinks по програма „Творческа Европа“ 
2014- 2020. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно – 
кратките срокове за кандидатстване по проекта.   
 

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

 
Преминаваме към следваща точка девета, ВрК „Правна комисия“. 
 

  



IX. 
 

По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Правна комисия” относно: 
(1) – задължително тълкуване на чл. 21, ал. 4 от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна. 

 
Докл.: Янко Станев – общински съветник 

 
 Янко СТАНЕВ 
 Предлагам решението от ВрК „Правна комисия“. 

Някой да иска пояснения, разяснения? Просто тълкуваме на тези, 
които проверяват защо сме намалили /а ние не сме намалили нищо, 
никакви проценти/, ние просто сме определили по-нисък размер. Режим на 
гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1086-9. Във връзка с отправено искане от кмета на Община Варна 
рег. № РД18002069ВН/25.01.2018 г. за задължително тълкуване на текста 
на чл. 21, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна по 
въпроса: „Определен размер на такса битови отпадъци ли е това, или е 
освобождаване на тази категория лица от такса битови отпадъци в размер 
на 50 % от размера на таксата за физическите лица“, на основание чл. 21, 
ал.1, т. 6, т. 7 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 51, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински 
съвет – Варна като орган, издал подзаконовия нормативен акт,  с оглед 
точното и еднакво прилагане на посочената подзаконова норма, дава 
следното задължително тълкуване на нормата на чл. 21, ал. 4 от Наредбата 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Варна, приета с решение №2452-2 от протокол 
№44/05,06.03.2003 г., изменена с решение № №3127-5/39/01.03.2006 г.: 

 Съгласно чл. 21, ал. 4 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна, Общински съвет – Варна е постановил, че „За имот, който 
е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на 
сто, таксата се дължи с 50 на сто намаление“. Общински съвет – Варна е 
определил размерът на такса битови отпадъци за имот, който е основно 
жилище за лица от тази категория, да бъде 50 процента (половината) от 



определения в НОАМТЦУОВ размер на ТБО за физически лица, поради 
следните мотиви: 

- определянето на размера на такса битови отпадъци за физическите 
лица в общия случай е на база данъчната оценка на имота; 

- невъзможността да се установи точното количество битов отпадък 
на всяко лице с намалена работоспособност и предвид спецификата на тази 
категория лица, се приема, че услугата се ползва в намален обем, 
респективно разходите за тази услуга са в намален размер, поради което  е 
определен размер на такса битови отпадъци, възлизащ на  50 процента 
(половината) от определения в НОАМТЦУОВ размер за физически лица; 

- липса на нормативно приета Методика за определяне размера на 
разходите и  с цел постигане на по-голяма справедливост при определяне 
на таксата битови отпадъци за лица с намалена работоспособност. 

На основание чл. 50 от Закона за нормативните актове, тълкуването 
има действие от деня, когато е влязъл в сила актът, който се тълкува. 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Колеги, преминаваме към точка десета от дневния ред. Уважаеми 

господин Карбов, заповядайте. 
 
 

  



X. 
 

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

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” 

(1) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване на поземлени имоти в землището на с. Тополи,  по 
обособена позиция № 1: „Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване на поземлени имоти в местност „Бостан Тарла“, землище 
на с. Тополи, Община Варна.  

(2) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 72709.38.64, 
72709.38.4, 72709.38.5, 72709.38.6, 72709.38.9, 72709.38.11, 72709.38.12, 
72709.38.13, 72709.38.7, в местност „Бостан Тарла“, землище на с. 
Тополи, Община Варна, касае разширението на Гробищен парк „Запад“. 

(3) – одобряване на проект за ПУП-ПП за обект: „Оптична кабелна 
линия „0719-071/ТШ2-075“-2, участък „075-075-1“ в землището на с. 
Каменар, Община Варна. 
 

 Докл.: Димитър Карбов – Председател на ПК „АСУОРТОНМ“ 
 

 Димитър КАРБОВ 
 Благодаря, уважаеми господин председателстващ. Уважаеми колеги, 
комисията по архитектура взе три важни решения, а именно това са три 
подробни устройствени планове. Тъй като господин Бузев отсъствува 
поради ангажименти, се разбрахме да ми делегира правото да отговарям на 
въпроси относно въпроси на общинските съветници за подробните 
устройствени планове. И преди да ви запозная с решенията, само ще 
акцентирам вниманието ви върху първия и втория подробен устройствен 
план, които касаят разширението на гробищния парк в „Тополи“ – един, 
бих казал, обществено значим казус, който търсеше своето решение и най-
после с решението, което ще вземем малко по-късно, ще стане факт. И  
третият подробен устройствен план е свързан с обект от националната 
сигурност, а то е свързано с военно поделение в землището на с. Каменар и 
прокарването на оптична кабелна линия. Сега ще ви прочета и проекта за 
решения. 
 
 Янко СТАНЕВ 
 Мнения и съображения? Няма, режим на гласуване. 
 
 
 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1087-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 
и ал. 7, чл. 16, ал. 1- 5, чл. 124б, чл. 129, ал. 1 и във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 
1 от Закона за устройство на територията, Протокол № 2/16.01.2018 г. на 
Експертен съвет по устройство на територията - Община Варна и по 
доклад от кмета на Община Варна с рег. № АУ070387ВН-005/26.01.2018 г., 
Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план - План  за 
регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти № №: II - за 
гробище кв. 250, II - за гробище кв. 251, II - за гробище кв. 252, I - за 
гробище кв. 253, I - за гробище кв. 254, I - за гробище кв. 255, II - за 
гробище кв. 265, II - за гробище кв. 266, ІІ - за гробище кв. 267, кв. 268 - за 
гробище, кв. 269 - за гробище, ІІ - за гробище кв. 273, II - за гробище кв. 
274, I - за гробище кв. 275, I - за гробище кв. 276 и за участък от уличната 
мрежа образувана от о.т. 80, от о.т. 520 до о.т. 529, от о.т. 543 до о.т. 549, 
о.т. 551, о.т. 553, от о.т. 560 до о.т. 562, от о.т. 564 до о.т. 570, от о.т. 573 до 
о.т. 576, о.т. 578, о.т. 580, всички урегулирани поземлени имоти и осови 
точки са част от разширението на съществуващия „Гробищен парк – 
Тополи“, местност „Бостан Тарла“, землище с. Тополи, Община Варна. 
 

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

 
Заповядайте, господин Карбов. 
 
Димитър КАРБОВ 

 Представям ви решението за втория подробен устройствен план. 
  
 Янко СТАНЕВ 
 Благодаря на господин Карбов. Колеги, мнения и съображения? 
Само да ви кажа, че следващият път ще се внесат и за „Аспарухово“ 
гробищен парк и за „Галата“ гробищен парк и ще бъдат направени неща, 
които преди 35-40 години е трябвало да бъдат направени. Режим на 
гласуване. 
 

 1088-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 
124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 16, ал. 1 – 5, чл. 124б, чл. 129, ал. 1 и във връзка с чл. 
112, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията, Протокол № 
2/16.01.2018 г. на Експертен съвет по устройство на територията - Община 



Варна и по доклад от кмета на Община Варна с рег. № АУ070387ВН-
006/26.01.2018 г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен 
устройствен план - План за регулация и застрояване за урегулирани 
поземлени имоти № №: I - за гробище кв. 250, I - за гробище кв. 251, I - За 
гробище кв. 252, II - за гробище кв. 253, II - за гробище кв. 254, ІІ - за 
гробище кв. 255, I - за гробище кв. 256, II - за озеленяване кв. 256, кв. 257 - 
за гробище, кв. 258 - за гробище, кв. 259 - за гробище, I - за гробище кв. 
260, II - за озеленяване кв. 260, кв. 261 - за урнови стени, кв. 262 - за урнови 
стени, кв. 263 - за урнови стени, кв. 264 - за урнови стени, I - за озеленяване 
кв. 265, I - за озеленяване кв. 266, I - за озеленяване кв. 267, кв. 270 - за 
гробище, кв. 271 - за гробище, кв. 272 - за гробище, I - за гробище кв. 273, I 
- за гробище кв. 274, ІІ - за гробище кв. 275, II - за гробище кв. 276, кв. 277 
- за гробище, кв. 278 - за гробище, кв. 279 - за гробище, кв. 280 - за 
гробище, кв. 281 - за гробище, кв. 282 - за гробище, кв. 283 - за гробище, 
кв. 284 - за гробище, кв. 285 - за гробище, кв. 286 - за гробище, кв. 287 - за 
гробище, кв. 288 - за гробище, кв. 289 - за озеленяване, кв. 290 - за 
гробище, кв. 291 - за гробище, кв. 292 - за гробище, I - за гробище кв. 293, 
II - за гробни места кв. 293, I - за гробище кв. 294, II - за озеленяване кв. 
294, кв. 295 - за озеленяване, кв. 296 - за гробни места, кв. 297 - за гробни 
места, кв. 298 - за озеленяване, кв. 299 - за озеленяване, кв. 300 - за 
сметище, кв. 301 - за гробище за домашни любимци, кв. 302 - за гробище за 
домашни любимци, кв. 303 - за озеленяване и за участък от уличната 
мрежа, образувана от осови точки о.т. 530 до о.т. 542, о.т. 550, о.т. 552, о.т. 
554 до о.т. 559, о.т. 563, о.т. 571, о.т. 572, о.т. 577, о.т. 579, о.т. 581 до о.т. 
607, всички урегулирани поземлени имоти и осови точки - част от 
разширението на съществуващия „Гробищен парк – Тополи“, местност 
„Бостан Тарла“, землище с. Тополи, Община Варна. 
     

Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 14, предложението се приема.* 

 
 За протокола: Мартин Андонов – „за“. 

 Господин Карбов, продължаваме. 

Димитър КАРБОВ 
 И последното предложение за решение относно одобряване на 
Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Оптична кабелна 
линия „0719-071/ТШ2-075“-2, участък „075-075-1“ в землището на с. 
Каменар, община Варна.  
  
 Янко СТАНЕВ 

Благодаря, господин Карбов. Колеги, мнения, съображения? Едно 
време въпросите с национално значение се гласуваха по друг ред. Гледам 



тук всички точки ги има. Господин Карбов, какви са тези секретности, не 
знам. Всичко е прозрачно, вече, всичко, къде минава кабела – пак…. 
Режим на гласуване, колеги. 

        
1089-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията и по доклад от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18002095ВН/26.01.2018 г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен 
устройствен план – Парцеларен план за обект: „Оптична кабелна линия 
„0719-071/ТШ2-075“-2, участък „075-075-1“ в землището на с. Каменар, 
Община Варна. 
 

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

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря на арх. Деси Борисова, която е в залата, на арх. Бузев и на 

целия екип за добре свършената работа, както и на господин Карбов. 
 
Преминаваме към следваща точка от дневния ред, единадесета. 

Заповядайте, госпожо Димова. 
  



XI. 
 

По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Структури и общинска администрация” 
(1) – увеличаване числеността на персонала на „Приют за временно 

настаняване на бездомни и социално слаби лица“. 
 

 Докл.: Милена Димова – Председател на ВрК „СОА“ 
       
 Милена ДИМОВА 
 Представям ви проекта за решение от ВрК „Структури и общинска 
администрация“ 

1. На основание чл.17, ал.1 и чл. 21, ал.1, т. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 18а, ал. 1 
от Закона за социално подпомагане и по предложение на Кмета на Община 
Варна с рег. № РД18002250ВН/29.01.2018 г., Общински съвет - Варна 
увеличава числеността на персонала на „Приют за временно настаняване 
на бездомни и социално слаби лица“, с адрес за управление: гр. Варна, ул. 
„Петко Стайнов“  № 7, със статут на второстепенен разпоредител с 
бюджет, местна дейност, Функция V „Социално осигуряване, подпомагане 
и грижи“ по бюджета на община Варна, считано от 01.01.2018 г. със 7,5 
броя длъжности, както следва: 

- Главен счетоводител - 0,5 броя; 
- Социален работник - 1 брой; 
- Пазач/охранител - 4 броя; 
- Хигиенист - 1 брой; 
- Медицинска сестра - 1 брой. 
така общата численост на персонала възлиза на 18 броя. 
Средствата за финансиране за заплати и осигуровки да бъдат 

осигурени от бюджета на Община Варна за 2018 г. от бюджета на „Приют 
за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“ - дейност 
553, местна дейност. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
и поради необходимостта от защита на важни обществени интереси 
Общински съвет - Варна допуска предварително изпълнение на решението. 
 
 Янко СТАНЕВ 
 Мнения и съображения? Заповядай, господин Григоров. 
 
 Григор ГРИГОРОВ 
 Много съм изненадан от това предложение, защото в крайна сметка 
този приют за временно настаняване на бездомни социално-слаби лица, 



той не функционира като такъв. И това може да ви го каже и господин 
Базитов. Той в момента функционира не по правилата и в него са 
настанени в по-голямата си част хора, част от които са от наводнението в 
„Аспарухово“, друга част са от съборените къщи в „Максуда“ и те въобще 
не отговарят на този профил от лица, които са за този приют. И още нещо 
да кажа – 64 лица към момента живеят в така наречения „приют“. И ние 
искаме да увеличаваме числеността на личния състав. Аз не мога да 
разбера на какво основание и защо? Просто този приют не функционира 
като такъв. В приюта могат да пребивават лица до три месеца на година, с 
тези характеристики, които казах. И ние сега да искаме увеличение за 
нещо, което дори и формално не изпълняваме, мисля че не трябва да го 
правим. Извинявайте, само нещо още да кажа.  

Значи, ако говорим за целесъобразност – добре, ама ние говорим за 
законосъобразност. Какво значи „какво да ги правим?“ Ами трябва да 
измислим нещо да ги правим. Преди да сме съборили къщите е трябвало да 
помислим как ще решим проблема, нали? И той не е проблем на сегашната 
администрация, той е проблем който е заложен много по-отдавна. Нали 
така? Ами така е. Значи, ако говорим за законосъобразност,  ние в момента 
не спазваме законите. Това е. Моля ви, недейте така. Приютът действа по 
този начин. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Я цитирайте кой закон нарушаваме. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Ами естествено, че е проблем в сроковете. И той не действа като 

приют. Децата не са бездомни, нали? И въобще не става въпрос за 
малолетни деца, те са настанени, 64 деца има в момента там. Ами как? 
Подписка има от гражданите в квартала… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Приюта е за социалнослаби лица, не само за бездомни. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Моля, извинявайте? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Приюта е не само за бездомни лица, а и за социалнослаби. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Да, но не могат да пребивават по този статут, само три месеца на 

година. Те живеят постоянно там. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Това не е ясно към настоящия момент. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Добре, питайте господин Базитов, той ще ви каже това, което Ви 

казвам аз. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Консултирайте Вие с господин Базитов, аз нямам нищо какво да 

консултирам с него. Колеги, други мнения и съображения? Заявка има от 
Марица Гърдева, извинявам се. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Единственото от това, което каза досега колегата Григоров, е че 

наистина съобразно закона ние трябва да увеличим бройката на персонала 
на Приюта за временно настаняване, защото това е изискване на закона и 
ние наистина в момента сме под нормативната база по закон. Всичко 
останало няма смисъл да го коментирам дори. Така че ви предлагам да 
минем по същество. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Други колеги? Режим на гласуване. 

 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1090-11. На основание чл.17, ал.1 и чл. 21, ал.1, т. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1, т. 2 и 
чл. 18а, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД18002250ВН/29.01.2018 г., Общински 
съвет - Варна увеличава числеността на персонала на „Приют за временно 
настаняване на бездомни и социално слаби лица“, с адрес за управление: 
гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“  № 7, със статут на второстепенен 
разпоредител с бюджет, местна дейност, Функция V „Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи“ по бюджета на Община Варна, 
считано от 01.01.2018 г. със 7,5 броя длъжности, както следва: 

- Главен счетоводител - 0,5 броя; 
- Социален работник - 1 брой; 
- Пазач/охранител - 4 броя; 
- Хигиенист - 1 брой; 
- Медицинска сестра - 1 брой. 
С взетото решение общата численост на персонала възлиза на 18 



броя. 
Средствата за финансиране за заплати и осигуровки да бъдат 

осигурени от бюджета на Община Варна за 2018 г. от бюджета на „Приют 
за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“ - дейност 
553, местна дейност. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
и поради необходимостта от защита на важни обществени интереси 
Общински съвет - Варна допуска предварително изпълнение на решението. 
 

Резултати от гласуването: за – 34; против – 1; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 14, предложението се приема.* 

 
За протокола: Ганчо Ганев – „за“, Григор Григоров – „против“. 

 
Колеги, преминаваме към точка дванадесета от дневния ред, а 

именно отчет от Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на 
Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 
г.  



XII. 
 

По точка дванадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински 

съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. 

 Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
          
  Тодор БАЛАБАНОВ 
  Имате отчетите на всяка една комисия представени, издадени от 
съответния председател на комисия. Имате думата по отношение на 
отчета. Ако няма мнения, режим на гласуване. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1091-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и 
във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Варна приема отчет на 
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински 
съвет – Варна и неговите комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г., 
съгласно приложение към настоящото решение. 

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

отсъстващи – 17, предложението се приема.* 
 

 За протокола: Неджиб Неджибов – „за“ 
 

Продължаваме с точка тринадесета от дневния ред. 
 

  



XIII. 
 

По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна 

да участва в Общо събрание на акционерите на „Спортен комплекс 
Варна” АД. 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
  

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, има постъпило предложение от колегата Димитър Карбов за 

събрание, което ще се проведе на 09.02.2018 г. от 10.00 ч. на седалището и 
адреса на управление на СК „Варна“ АД. Това е втората дата от  поканата, 
която е обявена предварително. 

По точка 1 от дневния ред: „Приемане на решение за намаляване 
броя на членовете на Съвета на директорите.“ Проект за решение: 
„Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване броя на 
членовете на Съвета на директорите.“ – Да участва в разискванията по тази 
точка, като направи следните предложения: 

1. Да бъде освободен като член на Съвета на директорите на 
„Спортен комплекс Варна“ АД  Вълчо Йовев Друмев, предложен за такъв 
от страна на акционера Община Варна, както и да бъде освободен от 
отговорност за дейността му; 

2. Да бъде освободен като член на Съвета на директорите на 
„Спортен комплекс Варна“ АД, един от членовете на Съвета на 
директорите, предложен при учредяване на дружеството от страна на 
акционера „ХИМИМПОРТ“АД; 

3. Намаляване на броя на членовете на Съвета на директорите на 
дружеството от 7 /седем/ на 5 /пет/ члена. 

По точка 2 от дневния ред: „Приемане на решение за изменение на 
устава на дружеството.“ Проект за решение: „Общото събрание на 
акционерите приема актуален устав на дружеството.“ – Да участва в 
разискванията по тази точка, като направи предложение за отразяване в 
Устава на дружеството на измененията съобразно приетите от Общото 
събрание на акционерите решения по т.1 от дневния ред, включително 
намаляване на броя на членовете на Съвета на директорите от 7 /седем/ на 
5 /пет/ члена.  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в Общото събрание на акционерите на  „Спортен 
комплекс Варна“ АД, представителят на акционера община Варна 
общинският съветник Димитър Атанасов Карбов, на следващото заседание 
на Общинския съвет – Варна да  внесе писмен доклад за взетите решения 
на Общото събрание, за сведение. 



Имате думата за мнения и съображения, коментирахме го на 
предходната сесия, намаляване на броя на членовете на съвета на 
директорите от 7 на 5, като в това число бъде освободен един от 
предложените от община Варна и един предложен от акционера 
„Химимпорт“. Първата дата, ми подсказва господин Карбов, съвпадна  с 
провеждане на заседание на Общинския съвет, поради което общото 
събрание е отложено за втора дата, с двама срещу трима от страна на 
частния акционер. Режим на гласуване, ако няма мнения и съображения. 
    
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1092-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, във връзка с Покана рег.№ 
ОС17000875ВН/14.12.2017 г. от Изпълнителния директор на „Спортен 
комплекс Варна“АД, Докладна записка рег.№ ОС18000017ВН/10.01.2018 г. 
от Димитър Анастасов Карбов – представител на Община Варна в Общото 
събрание на акционерите на  „Спортен комплекс Варна” АД, както и в 
изпълнение на свое решение № 1048-7/23/21.12.2017 г., Общински съвет – 
Варна упълномощава представителя на акционера община Варна – 
общинският съветник Димитър Анастасов Карбов, да участва в Общо 
събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна” АД, което ще се 
проведе на 09.02.2018 г. от 10:00 часа, в гр.Варна, ул.“Цар Симеон І“ № 
31, ет.3, и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред 
точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на решение за 
намаляване броя на членовете на Съвета на директорите.“ Проект за 
решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за 
намаляване броя на членовете на Съвета на директорите.“ – Да участва в 
разискванията по тази точка, като направи следните предложения: 

1. Да бъде освободен като член на Съвета на директорите на 
„Спортен комплекс Варна“ АД  Вълчо Йовев Друмев, предложен за член 
на Съвета на директорите от страна на акционера Община Варна, както и 
да бъде освободен от отговорност за дейността му; 

2. Да бъде освободен като член на Съвета на директорите на 
„Спортен комплекс Варна“ АД, един от членовете на Съвета на 
директорите, предложен при учредяване на дружеството от страна на 
акционера „ХИМИМПОРТ“АД; 

3. Намаляване на броя на членовете на Съвета на директорите на 
дружеството от 7 /седем/ на 5 /пет/ члена. 



ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на решение за 
изменение на устава на дружеството.“ Проект за решение: „Общото 
събрание на акционерите приема актуален устав на дружеството.“ – Да 
участва в разискванията по тази точка, като направи предложение за 
отразяване в Устава на дружеството на измененията съобразно приетите от 
Общото събрание на акционерите решения по т.1 от дневния ред, 
включително намаляване на броя на членовете на Съвета на директорите 
от 7 /седем/ на 5 /пет/ члена.  

1092-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в Общото събрание на акционерите на  
„Спортен комплекс Варна“ АД, представителят на акционера Община 
Варна общинският съветник Димитър Анастасов Карбов, на следващото 
заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе писмен доклад за взетите 
решения на Общото събрание, за сведение. 
 

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

 
Точка четиринадесета от дневния ред. 
 
 
 

  



XIV. 
 

По точка четиринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на управителни, 

контролни органи и представители на община Варна в общото събрание на 
търговските дружества, собственост на община Варна. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По точка четиринадесета от дневния ред няма постъпили 

предложения за промяна в управителни контролни органи на търговски 
дружества, собственост на община Варна. 

 
 

Колеги, преминаваме към точка петнадесета от дневния ред. 
 

  



XV. 
 

По точка петнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински 

съвет – Варна. 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
       
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Има постъпили предложения господин Красен Иванов да бъде 
включен в състава на комисията по приватизация и следприватизационен 
контрол, както и от Марица Гърдева за Борислав Нанков да бъде включен в 
състава на същата комисия. Имате думата по така направените 
предложения, след което ще дам възможност за други такива в съответните 
комисии. Господин Вичев – за конкретната комисия или за друга комисия 
става въпрос? За приватизацията? Да, заповядайте. Две места са, 
освободени са. Но имате право, можем да го подложим на гласуване. 
Режим на гласуване по така направените предложения – Красен Иванов и 
Борислав Нанков в комисията по приватизация и следприватизационен 
контрол.  
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1093-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 2 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол и чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за член на Комисията по приватизация 
и следприватизационен контрол, общинския съветник Красен Гошев 
Иванов. 

 
1094-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 2 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол и чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за член на Комисията по приватизация 
и следприватизационен контрол, общинския съветник Борислав 
Пламенов Нанков. 
 
 



Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 13, предложението се приема.* 

 
Колеги, други предложения за промяна в състава на комисиите? Не 

виждам. Преминаваме към точка последна от настоящия дневен ред на 
днешното заседание, „Дискусия с гражданите“. Има ли желаещи да правят 
изказвания? Като гледам така, няма присъстващи в залата, поради което 
закривам Двадесет и шестото заседание на Общинския съвет. 

 
* 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/ 
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