П Р О Т О К О Л
№ 29
Двадесет и деветото заседание на Общински съвет – Варна, под
ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор
Балабанов, се проведе на 03.04.2018 г. (вторник) от 09:00 ч. до 10:30 ч.
Присъстват 45 общински съветника, отсъстват:
Антраник ШАКАРИЯН
Борислав НАНКОВ
Добрин ИВАНОВ
Лидия МАРИНОВА
Светлан ЗЛАТЕВ
Януарий ВИЧЕВ
Тодор БАЛАБАНОВ
Добър ден, уважаеми колеги, уважаеми гости. Откривам днешното
заседание на Общински съвет – Варна. По уважителни причини отсъстват
Лидия Маринова, Добрин Иванов и Антраник Шакариян. Преминаваме
към разглеждане на дневния ред на днешното извънредно заседание.
Имаме шест предварително обявени точки в дневния ред и една такава,
която е с извънреден характер, а именно вземане на решение за
придобиване безвъзмездно в управление на община Варна от държавата
имоти държавна собственост, находящи се в гр. Варна, историческо ядро
на Морската градина. Имате думата за мнения и съображения по
отношение на последното предложение, което е извънредно, изпратено ви
е вчера на е-мейлите. Става въпрос за безвъзмездно управление на имоти в
историческото ядро на Морската градина. Мнения и съображения, колеги?
Не виждам. Режим на гласуване по отношение на последното
предложение.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 15, предложението се приема.*
За протокола: Даниела Димова – „за“, Борислав Гуцанов – „за“,
Милена Георгиева – „за“, Стен Лазаров – „за“, Данаил Папазов – „за“,
Бонка Банкова – „за“.
Колеги, други мнения и съображения по дневния ред? Господин
Григоров?

Григор ГРИГОРОВ
Уважаеми колеги, преди една година по същото време взехме
решение, с което решихме, че при приемане на отчетите на дружеството „В
и К“, както и при упълномощаване на наш представител ще имаме в
предвид това заседание на комисията, на която ще поканим и г-н Вълканов
да даде разяснение относно това, което се случва през текущата година и
т.н. Тук гледам едно предложение за упълномощаване на нашия
представител, което е постъпило на 30-ти. Убеден съм, че голяма част от
колегите не са запознати с дейността на дружеството през 2017 г., както и
това е може би от факта, че към него е представена само една информация
за финансовото състояние на господин Вълканов, без да има приложени
отчети за приходи и разходи, баланс на дружеството и т.н. Но само в
кратце ще ви кажа няколко неща, на които може би трябва да обърнете
внимание. Това именно е, че от тази презентация става ясно, че
инвестиционната програма на дружеството не е изпълнена; че независимо
от увеличаване цената на водата, приходите не нарастват пропорционално;
че разходите в „Ремонтни дейности“ са по-малко отколкото са залегнали в
бизнес-плана и не на последно място, че за последната година имаме тежко
влошаване на водоподаването и качеството на тази услуга на територията
на община Варна. Така че, много ви моля, предлагам тази точка от дневния
ред да отпадне и да направим в най-скоро време в бърз порядък едно
заседание на комисията по собственост и стопанство, на което да
разгледаме в детайли всичко това, което току-що ви казах и съответно чрез
нашия представител в Общото събрание да предложим мерки или да
потърсим обяснение защо това се случва или защо не се случва. Благодаря
ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Григоров. Други мнения и съображения, колеги?
Първо по така направеното от господин Григоров процедурно
предложение за изтегляне на точката от дневния ред. Само тук правя една
вметка, че събранието е насрочено за 17.04.2018 г., което на практика
означава, че в случай че оттеглим точката, няма да имаме упълномощаване
на представителя ни. По отношение на комисията няма пречка тя да се
проведе и след провеждане на сесията и да се изслуша. Господин
Григоров, аз Ви изслушах, нека…..
Подлагам на гласуване предложението на господин Григоров за
оттегляне на точката от дневния ред.
Резултати от гласуването: за – 11; против – 6; въздържали се –
21; отсъстващи – 13, предложението не се приема.*
За протокола: Костадин Костадинов – „за“.

Други предложения има ли за включване на точки в дневния ред,
колеги? Не виждам други предложения по дневния ред. Подлагам на
гласуване дневния ред, ведно с направеното изменение. Режим на
гласуване.
Общински съвет – Варна прие следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и
бюджет“ относно:
(1) – отпускане на финансови средства на ЮЛНЦ „Футболен клуб
Спартак 1918“.
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и
стопанство“ относно:
(1) – допълване на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 г.“ и вземане на
решение за безвъзмездно придобиване на собственост в полза на Община
Варна на част от ПИ 10135.2569.57, по плана на кк „Свети Свети
Константин и Елена“.
3. Даване на съгласие за отпускане на финансови средства за
укрепване на участък от път VAR082, попадащ в обхвата на свлачище
„Трифон Зарезан“.
4. Даване на съгласие и възлагане на кмета на Община Варна за
издаване на разрешително за ползване на воден обект публична общинска
собственост – „Балъм дере“ в участъка на преминаване под бул.
Сливница, гр. Варна.
5. Поправка на очевидна фактическа грешка на решение № 10664(26)/31.01.2018 г., подточка 3.4 в раздел Х на Общински съвет – Варна.
6. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва в
Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация –
Варна“ ООД, насрочено за 17.04.2018 г.
7. Вземане на решение за придобиване безвъзмездно в управление
на Община Варна от Държавата, имоти държавна собственост, находящи
се в гр. Варна, Историческо ядро на Морската градина.

Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
За протокола: Костадин Костадинов – „за“.
Преминаваме към точка първа от дневния ред с предложения за
решения от ПК „Финанси и бюджет“. Господин Иванов, заповядайте.

І.
По точка първа от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Финанси и бюджет“ относно:
(1) – отпускане на финансови средства на ЮЛНЦ „Футболен клуб
Спартак 1918“.
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“
Станислав ИВАНОВ
Уважаеми г-н председател,
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с молба с
рег. № РД18002242ВН/29.01.2018 г. от Стефан Руменов Калименов и
Евгений Христов Балев, като членове на Управителния съвет на ЮЛНЦ
„ФК Спартак 1918“, Общински съвет-Варна решава:
1. Да бъдат отпуснати финансови средства на ФК „Спартак 1918“,
ЕИК 177051663 за реализиране на програма за честване на 100 години от
основаването на футболен клуб „Спартак 1918“ в размер на 100 000 лв.
(сто хиляди лв.), като средствата бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни
бази за спорт за всички“, § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел“, като компенсирана промяна по
бюджета на Община Варна за 2018 г. от дейност 122 „Общинска
администрация“ – община Варна, § 10 „Издръжка“.
2. Упълномощава кмета на Община Варна да договори условия по
предоставянето и отчитането на средствата.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.“
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата за мнения и съображения. Г-н Григоров, след това г-н
Атанасов. След това г-н Чапаров.
Григор ГРИГОРОВ
Уважаеми колеги, неприятно съм изненадан от това предложение
отправено до Общинския съвет по няколко причини. Няма да се връщам
назад, последната година и половина, всички какви усилия положихме, за
да възтържествува относително справедливостта, за да предоставим на
футболен клуб „Спартак“ спортни бази, имоти, от които да получават
приходи, да издържат клуба и т.н. Не на последно място беше тяхното
уверение, че ако община Варна стане собственик на спортните имоти, те

имат готов спонсор, който ще поеме издръжката на клуба, защото те няма
как да се справят с това предизвикателство - това е повече от ясно. И
винаги съм си мислил, че най-добрият ден този спонсор да се легитимира е
именно денят на стогодишнината на „Спартак“. Тоест, той да поеме
организацията по издръжката на това събитие. Това от една страна. От
друга страна, сумата, която се иска от 100 хил.лева, на мен ми звучи „на
гол тумбак – чифте пищови“. Аз смятам, че една скромност в тази
ситуация, в която община Варна, за да възстанови имотите си ще плати
нетно не по-малко от 2 милиона лева, /не по-малко/ ще възстанови
трибуната и т.н, мисля че от ваша страна е необходимо малко повече, така,
такт. Отделно от това, нали, във вашите писма, ясно финансовата комисия
това не го е приела, не знам си колко хиляди лева за игрища, за детскоюношеска школа, което мен ме навежда на мисълта, че едва ли не вие
разчитате, че община Варна ще бъде спонсор на футболния клуб и
футболния клуб ще се издържа от общината. За мен това е абсолютно
недопустимо. И понеже аз не виждам какъв е спешността на порядъка,
нито виждам някакви разчети, за които ще се разходват тези средства, на
мен тук нещата повече ми заприличват на някакъв вид плащане на откуп
или на рекет и аз не знам как да го нарека точно, защото нали, ясно е, че по
технически съображения, не можем да направим, държавата не може да
даде пари за ново игрище. Ясно, трасето на булеварда мина през трибуната
на стадиона, ОК, но в крайна сметка ние живеем в един град и трябва да се
съобразяваме с даденостите. И мисля, нали, че от ваша страна би било
достойно, в момента да излезете и да кажете, че отказвате това искане и
това предложение и да продължите по този път, по който декларирахте
година и половина, че ще вървите. Предлагам това предложение да не бъде
подкрепено. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Атанасов, заповядайте.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, вчера на комисията
говорихме с представителите на фен клуба, че днес все пак ще ни донесете
една разбивка на това къде и как ще бъдат изразходвани тези средства.
Може да я имате. Ако я имате, моля да ми я дадете. Така, другото, което
искам да кажа: много ясно трябва да разберете, че всички усилия, които са
и от администрацията, и от Общинския съвет, по отношение на
възстановяването и на имотите, и на предоставянето им за управление са
свързани с желанието нещата, свързани с развитието на отбора да вървят в
правилна насока, но никой не е казал, че отбора ще бъде на издръжка на
общината. Няма да бъде на издръжка на общината, трябва да сте наясно. И
другото, което трябва да сте наясно, че едно е ентусиазмът, който имате,

който е похвален и това нещо трябва да се случи, друго е обаче
управлението на една такава структура. И развитието от тук нататък, което
ще е свързано, според мен, пак казвам има достатъчно специалисти в тази
област, в развитието на детско-юношеската школа и може би след годинадве-пет-десет, не знам, това вече е въпрос на една стратегия от ваша страна
и на ръководството, чак тогава може би ще имате и мъжки отбор и ще
говорим за някакво развитие в тази насока. Но трябва да сте наясно, че
близките няколко години, ще трябва да развивате този клуб и трябва да го
развивате с управленски решения и мениджърско управление, което да
разчитате единствено на това, а не че ще бъдете на издръжка, тоест
общината няма да издържа този отбор. И това, което в момента ще ви бъде
дадено като сума, ако решат естествено и колегите, това е един жест, който
е свързан не само със стогодишнината, но и с един старт, който ви се дава,
като самото начало, все пак да тръгнете отнякъде. Но от тук нататък,
наистина трябва да сте наясно, че всичко ще зависи от вас и от вашите
решения като управленци, които са много различни от ентусиазма, който
имате и който е похвален, но не сте ли наясно, ще се сблъскваме с подобни
казуси на желание от ваша страна да бъдат отпуснати някакви средства и
естествено, тези средства, дори и да бъдат отпуснати трябва да са на базата
на ясно направени разчети за какво ще бъдат използвани. И затова ви моля,
ако в момента ги имате, просто да ги предоставите. Така се разбрахме на
комисията. Ако някой от вас ги има, моля просто да ги изчете на
трибуната, за да не влизаме в други спорове. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Г-н Чапаров, заповядайте. Накрая ще дам думата на
представители на клуба, нека първо колегите да се изкажат. Добре, г-н
Липчев.
Божидар ЧАПАРОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, аз предварително се
извинявам, защото поради служебна ангажираност, вчера не присъствах на
комисия по финанси. Може би част от въпросите, които ще задам са
получили своя отговор, но Варна има два отбора. Какво правим, ако на
следваща сесия „Черно море“ внесе искане за 100 хил. лева? Още повече,
уважаеми колеги, моите уважения към цар футбол, но спортната слава на
Варна идва най-вече от баскетбола. Нали, детската школа /баскетболна
школа/, и аз, и г-н Папазов сме много добре запознати, поради това, че сме
помагали много, от какво имат нужда. Не повече от 150 хил. лева на
година. Къде е по-правилно да бъдат разходени тези средства? Да
развиваме детско-юношеска школа или да раздаваме картички и кетъринг?
Държа да получа отговор, може би от вносителя. Благодаря ви.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Г-н Трифонов, след това д-р Станев, след това д-р
Липчев. А, преди д-р Липчев - Марица Гърдева е подала заявка, извинявам
се.
Чавдар ТРИФОНОВ
Уважаеми поддръжници и фенове на „Спартак“, само благодарение
на вашата любов и настоятелност, този клуб все още го има и легендата е
жива. Само заради вашите, така, силни, шумни и постоянни действия, ще
имате и стадион. Отвоювахте го. Но една голяма част, според мен в
мотивацията за тези 100 хил. лева е в това, че една част от стадиона ви
беше току-що развалена и това е някаква форма на компенсация. Това е
моето лично мнение. Спортната слава на Варна, както каза колегата преди
малко, далеч не се дължи само на футболните отбори или на баскетбола.
Тя се дължи на цялата спортна общественост на Варна и на множеството
спортове, в които имаме големи постижения. Ако тука си позволим в
момента да гласуваме подобен бюджет за честване на годишнината на
един, да вярно велик клуб, но колко други велики има. Нека само на
колегите, съветници да кажа за тази година, горе-долу издръжката на
обединените спортни клубове ЖСК „Спартак“ – нула, на спортен клуб
„Титан“ – щангите със световен и европейски шампион – 3900 лева за
година. Големи сме. В ПСК „Черно море“ – единствения участник на
последните олимпийски игри – 20 000 лева годишно за 160 картотекирани
състезатели - носители на купата и национални шампиони. Плюс още 100
деца, които в момента плуват там. Баскетбола, за който говорим от община
Варна – нула. Дайте…, в смисъл трябва да има някаква равнопоставеност.
Разберете ме, уважавам вашето искане, но ако подкрепя вашето искане,
това означава, че ще трябва да направим един огромен бюджет за целия
спорт на Варна, иначе става неравнопоставено между всички, които се
борят за това Варна да има един модерен и достоен спортен живот.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Трифонов. Д-р Станев, заповядайте.
Янко СТАНЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, няма спорт в историята
на тази сграда, който да не е подпомаган, включително и споменатите от гн Трифонов, от г-н Чапаров. Аз мога да разкажа подробно какви имоти сме
предоставяли, на кого от спонсорите, как. Кои държавни ведомства сме
задължили, кога и как сме подпомогнали не един или два спорта. Аз съм
участвал в поне двадесет и пет разговора, завършили с успех. И въпреки
всичко, обществото е в дълг към спорта. И въпреки грешките, които сме

допускали с една точка в Наредбата, която не визираше срока, в който
трябва да се подпомага със заем даден спорт при предоставянето на
помощи, не сме оставали безучастни, както не сте оставали безучастни и
тези от вас, които са били стопански ръководители, независимо на
държавни, на общински или на частни фирми. До тук с аргументите.
„Спартак“ никога не е имал рекет и никога не е правил мили очички или
нещо друго. Позициите във футболния „Спартак“ се изразяват ясно – те са
различни. Понякога яростно. Но не е имало случай, в който футболният
клуб да е поставен в положението, в което е сега. Таман да се възражда и
да липсва едно рамо, за да може след многото страдания той да не споделя
съдбата на много други клубове в България. Аз съм известен опонент на
тези момчета там и те на мен. Но аз обичам „Спартак“, както те го обичат.
Затова аз ще гласувам за тези пари, така както гласувах и за предишните.
Затова ви призовавам да гласувате. Това не са пари, които ще отидат по
джобовете на някой. Това са пари, които, аз ще го кажа от трибуната, с
които честването на стогодишнината от „Спартак“ всъщност ще се
превърне в стабилизацията на „Спартак“, ако може да ме разберете какво
искам да ви кажа. С което ще платим дълга на обществото към футбола, с
което ще помогнем да намерят и онези решения нататък. А що се отнася до
прословутата фраза за общински клуб, това нещо съм го разглеждал 2008ма година. Този аргумент, обаче, подлежи на сериозно развитие по други
опции. И накрая, за „Черно море“ да кажа. Аз не съм фен на „Черно море“,
но аз в тази зала и извън нея – 27 години, при цялата ми футболна омраза,
съм спомагал за всяко действие, което подпомага тези хора, които са
издържали „Черно море“ и които го издържат сега. Приключих.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, моля за тишина.
Янко СТАНЕВ
Да, благодаря, Гриша, аз не използвам тези момчета и „Спартак“ за
политически цели. Който смяташе, че ще ги използва е сгрешил. Те са
футболни фенове, а някои и ултраси. Затова, махнете днес политическите
сметки и гласувайте, за да направим едно добро дело за спорта на Варна, а
не конкретно за футболния клуб „Спартак“. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, д-р Станев. Марица Гърдева, след това д-р Липчев.
Марица ГЪРДЕВА
Уважаеми колеги, аз съм от части съгласна с това, което казаха
всички от предишноговорящите. Само че, казвам, от части. Община Варна
има много сериозна политика по отношение развитието на всички

спортове и вие много добре знаете как ние подпомагаме клубовете,
предоставяйки им бази и за развитие на детския спорт и за развитие на
детско-юношеския спорт. Не говоря пристрастно, поради простата
причини, че аз пък съм фен на ЦСКА, или на стария ЦСКА. Но всички ние
до тук изместихме гледната точка на това, което говорим. Това не е
подпомагане на един или друг спортен клуб. Това е уважение към
гражданите на Варна, които са фенове на футболния клуб „Спартак“.
Честването на една стогодишнина, независимо на каква институция - дали
на футболен клуб, дали на културна институция, дали на училище - е
уважение към гражданите на града. Тук ви призовавам да гласуваме,
уважавайки гражданите на Варна, които са фенове на футболния клуб
„Спартак“, за да може стогодишнината да бъде отпразнувана подобаващо.
Аз също, обаче, като колегата Атанасов искам да чуя какво ще се случи и
това представителите на вносителите да ни разкажат от тази трибуна.
Иначе ще гласувам „за“ това предложение, с цялото си уважение към
гражданството на Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Д-р Липчев, заповядайте.
Петър ЛИПЧЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми граждани,
повод за моето изказване е думите на някои от преждеговорящите, които
казваха „вие“ и „ние“. Действително само това. Аз мисля, че всички тук
сме „ние“. Аз искам да се изкажа и считам, че Общинският съвет е орган и
еманация на всички граждани на община Варна - както на спортните среди,
така на социално слабите среди, така на бизнес средите. Така че,
гласувайки или не гласувайки, едно или друго предложение аз изхождам
все пак от контекста за хармония и справедливост в нашето общество във
всичките му форми. В настоящия случай, виждам че тези момчета, аз не ги
познавам, са подали една молба, с която те искат 100 хил. лева конкретно и
тази молба има положително становище. Моето лично мнение е, че тази
сума не е определена случайно. Тя е предварително все пак уговорена, че
ще бъде дадена. Ок, може да е редно, може да не е - това всеки сам ще
прецени с гласуването си, но така или иначе в историята става въпрос за
„Спартак“, за клуба, тя е свързана с известни противоречия. Чудесно е,
спортът е важен за целия град, за всички подрастващи, независимо дали ще
бъде спортен клуб „Черно море“, спортен клуб „Спартак“ или различни
видове спорт. Специално с футболен клуб „Спартак“ има история, която
все пак има съмнение за корупция и за злоупотреби в тоя клуб. Няма какво
да си заравяме главата в пясъка и да си говорим, нали… ОК, искаме да
излезем от тази ситуация, гласуваме, даваме всички пари ние - и вие, и ние.
Уточнявам не вие, не ние. Всички ние. В крайна сметка прозрачността на

разходването, прозрачността на планирането на тези средства, ще донесе
удовлетворение на всички нас и на вас, нали. Върху това исках да
акцентирам. Никой не е против или никой не е за лошото развитие, за не
доброто развитие, но в крайна сметка, всички ние се борим да има
прозрачност и да има яснота. Тоест, за мен тези средства вече те са, може
би се знае и къде ще отидат, нали, кой ще ги използва за организиране на
тези празненства и как те ще бъдат организирани. Аз лично не знам. Редно
е за всички нас да има яснота и разчет при предварително преди ние да ги
одобрим. Така или иначе, те ще бъдат одобрени. В това никой не се
съмнява, предполагам. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, д-р Липчев. Няма повече заявки за изказване. Първо
имаше заявка от представител на клуба, след това ще Ви дам думата също.
Заповядайте, да се представите на микрофона за протокола, като даже ще
Ви предложа тази програма, просто запознайте колегите с нея, за да не я
изчитам аз лично, която я представихте току-що.
Евгени БАЛЕВ
Евгени Балев се казвам. Относно изразходването на тези средства,
първо ще се обърна към г-н Липчев, да му кажа, че то ще стане изцяло,
единствено за честване на стогодишнината на клуба. И за никакви други
разходи, свързани с издръжката на клуба. Откакто е даден стадион
„Локомотив“, г-н Григоров, само „Локомотив“ е даден понастоящем,
базата още не е върната. Вие казахте, че е върната. Това не отговаря на
истината. Базата на „Спартак“ все още не е върната. Когато тя се върне,
тогава ще може да седнем да обявим и да изберем кой от кандидатите
евентуално ще бъде новият собственик на „Спартак“ и да издържа. Няма
как преди да се върнат базите да го кажем това нещо. И другото, което е:
преди да се върнат базите изобщо, трудно ще е на клуба да съществува в
„Б“ група, също трябва да го кажа. Обвързано е съществуването на клуба в
„Б“ група с връщането на базите на стадион „Спартак“. Те носят добър
годишен приход, който ще позволи на отбора да съществува там. Но той
най-вече ще позволи да се намери нов собственик. Нали, връщам се малко
назад, просто да отговоря на г-н Григоров по темата. А понастоящем за
„В“ група, дори и със стадион „Локомотив“ и с това, което разполагаме в
момента, това което общината отдаде на клуба, ние успяваме да се
справяме и да плащаме всички разходи на клуба понастоящем. Нямаме
забавяне. Друго, относно стогодишнината и нейното честване, бих
помолил председателят на клуба да дойде да прочете какво…не знам тук
ли…там ли.

Тодор БАЛАБАНОВ
Ето, заповядайте, тук направо на трибуната.
Стефан КАЛИМЕНОВ
Благодаря Ви. Стефан Калименов се казвам, председател на
футболния клуб и една от водещите фигури през последните дванадесет
години за връщането на стадион „Спартак“ и прилежащите му площи в
собственост на община Варна. Първо, искам да изкажа благодарност на
абсолютно всички общински съветници, които гласуваха „за“
преобразуване на дружеството, защото както каза моят колега Евгени
Балев, без стадион „Спартак“ и прилежащите му площи ние няма как да
съществуваме като футболен клуб. Това просто е абсурдно. Стадион
„Спартак“ се намира в окаяно състояние. Всеки един от вас е виждал
снимки или е бил лично на стадиона, за да види в каква разруха се намира,
за съжаление, нашият футболен, мога да кажа храм. Благодаря на всички
общински съветници, които дадоха път и дадоха възможност на нашия
футболен клуб да се възстанови, но това няма как да се случи за такъв
кратък период през последните четири месеца сме положили неимоверни
усилия нещата да се случат. Както каза моят колега, Евгени Балев,
положили сме огромни усилия стадион „Локомотив“ да върне своя добър
облик. Многократно сме го чистили, многократно сме ремонтирали,
абсолютно всичко, което е нужно на стадион „Локомотив“, също за самата
спортна база, беше в окаяно състояние. Надяваме се, че този юбилей, който
ние планираме да се осъществи на 28-ми август ще даде наистина един
сериозен тласък на футболния клуб, на институцията „Спартак–Варна“,
която не става на 10, не става на 20, не става на 30 години, а става на 100
години. Един вековен юбилей, който в цяла България и в цяла Европа,
всички нормални клубове празнуват грандиозно. Ние не сме хора, които да
сме дошли тук да изнудваме община Варна или всяка една институция и да
просим пари. Това са част, които ще спомогнат нашето, мога да кажа
празнуване. И искам да кажа и нещо към г-н Григоров, аз съм благодарен
много за помощта, която той ни е оказвал през последната една година.
Ние с г-н Григоров мисля, че нямаме, нали нещо какво да делим, но мен
примерно, лично ме заболя това, че ние наистина се опитахме през този
цял период да върнем на община Варна и на гражданите на Варна стадион
„Спартак“ и прилежащите му площи. Те не бяха на община Варна, за
съжаление през последните 10-12 години. И друго, което искам да разкажа,
разбира се за честването на нашия юбилей. Голяма част от сумата, която
ще бъде, надявам се, гласувана от вас като общински съветници, ще бъде
като част и хонорар на отбора, който планираме да поканим. Тоест ние сме
от четири месеца в разговори с този отбор. Не само ние, а и промоутъри,
които ще се занимават допълнително с организацията. Става въпрос за
организацията на мач, включително охрана, полиция, пожарна,

медицински линейки и т.н.; хонорар на участниците на съперника,
съдийски и други такси; транспортни и други логистични разходи; разходи
по посрещане, настаняване и изпращане на участниците и официалните
гости; организация на церемонията по награждаване на участниците и
награди, включително осигуряване на купи, плакети, медали и други
награди. Все пак ние ставаме на 100 години. Ние /вчера разговаряхме с
председателя на ЖСК спортни клубове „Спартак“ - Иван Иванов/ ще
празнуваме заедно този юбилей. Ние не се разделяме като дружества. Пак
в град Варна се опитват да вкарват някаква като интрига, което е напълно
излишно. Вчера сме разговаряли с него. Мисля, че преди две-три седмици
пак бяхме на разговори, мисля че там ситуацията е ясна. Концерт, шоу
програма, включително техническо осигуряване, сцени, озвучаване,
екрани, ефекти, пиротехника и други. Разходи по организация на коктейл,
социални събития, съпътстващи мача. Както вчера феновете на „Черно
море“ се изразиха това не е банкет, това не е някой селско събиране или в
някой кръчма да се съберем да се напием с евтина ракия. Става въпрос за
нещо, наистина официално и нещо, което да поканим вас, всички като
общински съветници и представители на община Варна и града ни.
Разработка и приложение на рекламна и маркетингова стратегия за
изработване на сувенири, възпоменателни медали, фланелки, шалове и
други. Сигурен съм, че всеки един от вас в залата има поне, да не кажа сега
груба цифра, но доста хора около себе си, дали родители, дали роднини,
дали приятели, които са свързани с името „Спартак–Варна“ и с футболния
клуб „Спартак–Варна“ в исторически план. Това е един стогодишен клуб.
Няма много институции в града, които наистина да стават на сто години.
Уважение към футболния клуб „Черно море“ за това, че те са вече на 105
години. Аз по никакъв начин не съм против „Черно море“ да върви своя
път. Напротив, аз ги поздравявам с това, че те имат един стабилен спонсор,
един стабилен собственик. Нека да се развиват, всеки нека да си гледа в
своята паница. Организиране на детски футболен турнир с подаръци и
награди за децата. Изработване на копия на сребърната царска,
шампионска царска купа, която е спечелена през 32-ра година. Изработка
на купа от мед, изработката на купата ще е от мед със сребърно покритие,
която ще бъде показана след това на юбилея. Такава купа сме разговаряли
с Венцислав Стефанов – президент на „Славия“. Той ще я предостави
безвъзмездно, за да може да се вземе размер и копието да бъде показано на
стогодишния юбилей на 28-ми август, живот и здраве, надяваме се тогава
стадиона ще бъде вече отремонтиран. Издаване на книга с историята на
футболния клуб. Такава се издава на всяко десетилетие, която планираме
този път да е около 5 хил. броя. Организиране на тържество и коктейл с
ветераните и деятелите на футболния клуб и спортните клубове на
„Спартак“ и ЖСК „Спартак“. Тук сме описали една груба цифра за хората,
които ще бъдат поканени, но не искам да злоупотребявам да я нарека,

защото не мога да кажа колко души ще дойдат с точност. И разбира се,
няма как всичко това да не мине през една видео-стена с достатъчно
големи размери, за да може да отрази всичко това, което ние сме били
като футболен клуб. Благодаря ви много за вниманието.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Г-н Иванов, заповядайте, представете се все пак за
протокола.
Иван ИВАНОВ
За протокола, казвам се Иван Иванов. Заместник председател съм на
Обединени спортни клубове „ЖСК Спартак-Варна“. Малко като
предистория, от името на всички наши клубове, които са 14 на брой,
футбола е 15-ят клуб. Това е ЖСК Спартак. За младите хора и за историята
й и за всички общински съветници, искам да кажа, че до 85-та година,
футболът беше „ЖСК Спартак–Варна“. Кенека Рапид–Виена и с
Манчестър Юнайтед, с ЖСК Спартак. Футболът не се дели от дружеството
и ние не го делим. Това е, едно цяло сме. Но тук, в Общинския съвет или
общинските съветници, никой не казва, че има 14 клуба. Това са 20
участника досега в олимпийски игри, с вицеолимпийски медали, с
бронзови медали. Това са над стотици световни и европейски титли до
сега. Борба, вдигане на тежести, плуване, щанги, художествена
гимнастика. Номер едно в света сме. Пет човека имаме 92-ра на
олимпиадата в Барселона от Варна. Сега трима човека има в националния
отбор по класическа борба, участници в „Дан Колов“ и „Никола Петров“.
Световен и европейски шампион в щанги миналата година. 14 клуба със
своите традиции, ние сме едно цяло. И мога да кажа, че Варна е
единственият град, който в България, тъй като съм запознат с всички
градове и спорта на България /ръководил съм го 3-4 години спорта на
България/ и знам нещата как са в страната в момента. И Варна е един от
градовете, който дава най-много за спорта. И материална база. Има какво
да се желае още, но със всички усилия на всички можем да направим така,
че Варна отново да поеме челни позиции, а изоставаме. Но това е за кратко
може би. Приветствам това, което каза председателя на футболния клуб.
Ние заедно, синхронно, ще направим тази годишнина, защото футбола ние
го знаем – нямаш ли футбол, нямаш лице. Това е флагмана на спорта.
Така е. И нека всички общински съветници да върнем отново радостта и
дербито „Спартак“ и „Черно море“. Няма ли го Варна футбола, това спорта
на Варна замира. Футбола дава тласъка, дава всичко, което нашето
общество иска в момента. И така ви моля по съвест или има и бивши
състезатели на ЖСК Спартак общински съветници. Няма да ги казвам, те
си знаят кои са. И затова пледирам към всички гласувайте по съвест и в

името на спорта на Варна и на футбола. И „Спартак“ да го има. Благодаря
ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Иванов. Не виждам други заявки за изказване.
Подлагам на гласуване предложението, което изчете г-н Иванов. Режим на
гласуване.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1209-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и във връзка с молба с рег. №
РД18002242ВН/29.01.2018 г. от Стефан Руменов Калименов и Евгений
Христов Балев, като членове на Управителния съвет на ЮЛНЦ „Футболен
клуб Спартак 1918“, Общински съвет – Варна решава:
1. Да бъдат отпуснати финансови средства на „Футболен клуб
Спартак 1918“, ЕИК 177051663 за реализиране на програма за честване на
100 години от основаването на „Футболен клуб Спартак 1918“ в размер на
100 000 лв. (сто хиляди лв.), като средствата бъдат осигурени от дейност
714 „Спортни бази за спорт за всички“, § 45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, като компенсирана
промяна по бюджета на Община Варна за 2018 г. от дейност 122
„Общинска администрация“ – община Варна, § 10 „Издръжка“.
2. Упълномощава кмета на Община Варна да договори условия по
предоставянето и отчитането на средствата.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.
Резултати от гласуването: за – 32; против – 1; въздържали се – 8;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
За протокола: Григор Григоров – „въздържал се“, Ивайло Митковси „въздържал се“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Предложението колеги, се приема, преминаваме към точка втора от
дневния ред, а именно предложения за решение от ПК „Собственост и
стопанство“. Г-жо Боева, заповядайте.

ІI.
По точка втора от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Собственост и стопанство“ относно:
(1) – допълване на „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 г.“ и вземане на
решение за безвъзмездно придобиване на собственост в полза на Община
Варна на част от ПИ 10135.2569.57, по плана на кк „Свети Свети
Константин и Елена“.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“
Юлияна БОЕВА
Уважаеми колеги, граждани, проектите за решения са следните.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 5 и 6 от Закона за общинската
собственост и по предложение на кмета на община Варна с рег. №
РД18006480ВН/30.03.2018 г., Общински съвет – Варна допълва „Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост
през 2018 г.“, приета с решение № 1058-2(26)/31.01.2018 г. на Общински
съвет – Варна, както следва:
Към Раздел XIX. Недвижими имоти – собственост на Държавата,
частни Физически и юридически лица, които Община Варна ще придобие
по силата на ЗУТ и/или провеждане на процедури по принудително
отчуждаване по реда на Глава Трета от ЗОС, ... за реализация на обекти от
първостепенно значение, се добавя:
1. „Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК „Св. Св.
Константин и Елена“, включително благоустрояване чрез оформяне на
зона за отдих и нова чешма с минерална вода“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид важността на обекта за утвърждаване морския облик
на гр. Варна и осигуряване на строително – монтажни работи /СМР/ извън
активен летен сезон.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Не виждам такива, режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1210-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 5 и 6 от Закона
за общинската собственост и по предложение на кмета на община Варна с
рег. № РД18006480ВН/30.03.2018 г., Общински съвет – Варна допълва
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост през 2018 г.“, приета с решение № 1058-2(26)/31.01.2018 г. на
Общински съвет – Варна, както следва:
Към Раздел XIX. Недвижими имоти – собственост на Държавата,
частни физически и юридически лица, които Община Варна ще придобие
по силата на ЗУТ и/или провеждане на процедури по принудително
отчуждаване по реда на Глава Трета от ЗОС, ... за реализация на обекти
от първостепенно значение, се добавя:
1. „Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, кк „Св.
Св. Константин и Елена“, включително благоустрояване чрез
оформяне на зона за отдих и нова чешма с минерална вода“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид важността на обекта за утвърждаване морския облик
на гр. Варна и осигуряване на строително – монтажни работи извън
активен летен сезон.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
За протокола: Ганчо Ганев – „за“, Стен Лазаров – „за“
Заповядайте, госпожо Боева.
Юлияна БОЕВА
Точка 2: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 6 от Закона за
общинска собственост и чл. 54, ал. 1 от Закона за държавна собственост и
по предложение на кмета на община Варна с рег. №
РД18006481ВН/30.03.2018 г., Общински съвет – Варна, взема решение за
безвъзмездно придобиване в собственост в полза на община Варна на част
от ПИ 10135.2569.57, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.
Варна, с площ 400 /четиристотин/ кв.м. попадащи в „Реконструкция на
кръгово кръстовище по алея 45, кк „Св. Cв. Константин и Елена“,
включително благоустрояване чрез оформяне на зона за отдих и нова
чешма с минерална вода“.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна
изготвяне на искане до Министъра на регионалното развитие, чрез
Областен управител на Варненска област, за безвъзмездно придобиване в

собственост на гореописания недвижим имот и сключване на договор с
Областен управител на област с административен център Варна, след
решение на Министерски съвет на Република България.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид важността на обекта за утвърждаване морския облик
на гр. Варна и осигуряване на строително – монтажни работи /СМР/ извън
активен летен сезон.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Не виждам, режим на гласуване. Господин
Григоров, имате таблет, правете си заявките на таблета, а не „оп, оп,
оп….“, не е сериозно това……, заповядайте. Заповядайте, става въпрос за
безвъзмездното придобиване на…. Режим на гласуване.

1211-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 6 от Закона за
общинска собственост и чл. 54, ал. 1 от Закона за държавна собственост и
по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД18006481ВН/30.03.2018 г., Общински съвет – Варна взема решение за
безвъзмездно придобиване в собственост в полза на община Варна на част
от ПИ 10135.2569.57 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.
Варна, с площ 400 /четиристотин/ кв.м., попадащи в обект от
първостепенно значение: „Реконструкция на кръгово кръстовище по алея
45, кк „Св. Cв. Константин и Елена“, включително благоустрояване чрез
оформяне на зона за отдих и нова чешма с минерална вода“.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
изготвяне на искане до Министъра на регионалното развитие, чрез
Областен управител на Варненска област, за безвъзмездно придобиване в
собственост в полза на Община Варна на гореописания недвижим имот и
сключване на договор с Областен управител на област с административен
център Варна, след решение на Министерски съвет на Република България.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид важността на обекта за утвърждаване морския облик
на гр. Варна и осигуряване на строително – монтажни работи извън
активен летен сезон.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
За протокола: Антоанета Цветкова – „за“.
Преминаваме към трета точка от дневния ред.

III.
По точка трета от дневния ред:
ОТНОСНО: Даване на съгласие за отпускане на финансови средства
за укрепване на участък от път VAR1082 ( стар номер ІV-90023), попадащ
в обхвата на свлачище „Трифон Зарезан“.
Докл.: Тодор Балабанов– Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще си позволя да докладвам проекта за решение. Имате
предложението на кмета, изпратено на е-мейлите, ведно със снимков
материал. Имаме възможност да покажем и допълнително такъв снимков,
след като изчета проекта:
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД18006577ВН/02.04.2018 г., Общински съвет –
Варна възлага и упълномощава кмета на Община Варна да предприеме
всички необходими действия за осигуряване на финансиране за проучване,
проектиране, укрепване и възстановяване на панорамен път ІV-90023
„Варна - Златни пясъци“ в участъка на свлачище „Трифон Зарезан”.
Да видим снимките, имаме…..не знам от администрацията има ли
колега, който би могъл да каже две думи… Ще кажа аз. Миналата година
Министерството на регионалното развитие е отпуснало близо 60 х.лв. за
изработка на идеен проект за разрешаване на проблема. Разработени са два
варианта, като от тях Министерството съответно е одобрило единият,
който сега ще ви представим. Целта е да се упълномощи кмета на
общината да използва всички законови възможности, с които разполага, да
осигури финансиране от страна на държавата за разрешаване на този
дългогодишен проблем. На снимките горе може да видите какво
предвижда одобреният от Министерството идеен проект и да ви давам
думат. Господин Трифонов има заявка за изказване.
Чавдар ТРИФОНОВ
Разбира се, че ще подкрепя предложението и призовавам
администрацията, включително и политическите сили представени в
общинския съвет да работят максимално и да лобират, за да може найнакрая да се оправи свлачището на „Трифон Зарезан“, което осакатява
черноморската ивица на Варна; осакатява един от най-красивите райони, в
който имотите могат да станат много по-атрактивни, което означава повече
инвестиции, повече работни места, повече доходи, повече данъци.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, господин Трифонов. Господин Карбов, заповядайте;
след това господин Костадинов.
Димитър КАРБОВ
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги и гости, да –
безспорно, един актуален въпрос и тук прави чест на инициативността и
желанието за решение по този изключително наболял въпрос, защото аз
още от 2010 г. /тогава в качеството си на народен представител/ не
еднократно съм поставял въпроса за укрепването на свлачището и вариант
за премостването му от парламентарната трибуна. Да, но уви, до денднешен, никакво съдействие, никаква заинтересованост от централната
власт, но днешният повод наистина е повод за аплодисменти, защото явно
някой е решил, че може да проведе една такава процедура. Да, на първо
време с проектиране, дай Боже, и с осигуряването на средствата, които
уважаеми колеги са в размер поне на 15 или 20 милиона лева. Така че, това
е една сериозна инвестиция, която ако бъде осигурена, то наистина ние ще
се радваме и то не само ние, а и гостите на гр. Варна, защото знаете че се
налага да се ползват алтернативни маршрути и още повече, изключително
важно е решението по този въпрос, свързано със сигурността на всички
тези туристи, които лятото ползват курортните комплекси северно от
„Трифон Зарезан“. Така че - една добра идея, отново повтарям, която ще
бъде подкрепена от мен и от общинските съветници от „Национален фронт
за спасение на България“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на господин Карбов, това е идеята – да покажем обща,
единна политическа воля. Да, имало е много /включително и от господин
Карбов инициативи/, в момента идеята е да покажем единна такава на
целия орган, на цялата община, за да…..дай Боже, да имаме успех и
съответно да постигнем целения резултат. Господин Костадинов,
заповядайте.
Костадин КОСТАДИНОВ
Свлачището започна да действа през 1996 г. и в следващите две
години имаше период, в който продължаваше да се свлича; то още е
активно. Така че, там работата, която трябва да се случи е първо, много
закъсняла, което я прави изключително временна и второ, изключително
трудна. Аз чух тук една сума от 15-20 милиона, която ми звучи доста
оптимистично на фона на парите, които се изсипват за строежите в
момента в града; или може би да се направи един булевард в центъра на
Варна е по-скъпо, отколкото да се укрепи едно свлачище, което работи
вече в продължение на повече от 20 години. Но тъй като не съм

специалист, искам само да задам един въпрос: хубаво е да го говорим
това нещо, но мен ме интересуват сроковете. Пак повтарям, свлачището е
вече на колко години….двадесет и две….или от 1996 г……от 1996 г.
тръгна свлачището…. Не, то е свлачище, въпроса е че 1996 г. падна пътя.
Сега, ако трябва да говорим по този начин, то е……на повече и от 100
години, въпроса е че 1996 г. падна пътя. Така ли е? Факт. Така. И тъй като
вече 22 години този път го няма, и тъй като сега коментираме действия,
най-накрая, за възстановяването му евентуално обаче, моят въпрос е
какви срокове се предвиждат за изпълнението на този проект. Едва ли има
две мнения по въпроса, той ще бъде подкрепен, разбира се; въпросът е
кога ще се случи, защото първият път когато се коментира оправянето на
свлачището в Общинска стратегия е 1999 г. Сега сме 2018 г. За мен това е
важният въпрос и затова искам да получа отговор в момента, ако е
възможно. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, господин Костадинов, отговарям Ви веднага, че няма
кой в момента да Ви отговори по отношение на срок, тъй като се търсят
начини за финансиране. Решението е да упълномощим кмета да търси
всички възможни начини за осигуряване на финансирането по отношение
на разрешаване на проблема.
Костадин КОСТАДИНОВ
Благодаря Ви за отговора, обаче на мен това не ми звучи сериозно,
тъй като търсим начини, дайте да дадем…..не е сериозно. Пак повтарям,
от 1996 г. е проблема. Би било редно в крайна сметка администрацията,
която управлява от 2013 г.тази община, т.е. вече пета година, би трябвало
да си е направила сметката и поне някакви груби разчети да има. Никой
не е казал, че искаме да получим дата и час. Просто не звучи сериозно,
съжалявам.
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Костадинов, разрешаването на проблема не зависи
основно от волята на администрацията, а от волята на държавата. Това
трябва да Ви е ясно.
Костадин КОСТАДИНОВ
Ами нали вие управлявате държавата….
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Костадинов, нека не водим такъв диалог. Госпожо
Гърдева, след това д-р Станев, имаше заявка от д-р Станев преди това.

Марица ГЪРДЕВА
Аз приветствам изцяло да се случи проекта със свлачището на
„Трифон Зарезан“ и искам да изкажа нашата благодарност към работата,
която свърши администрацията, защото за да стигнем до тук да бъде
приет проекта и да стигнем до там да поемем към търсенето на средства,
повярвайте ми, господин Костадинов и всички преждеговоривщи, тук е
извършена едно много сериозна работа по проектирането, по разговорите
за бъдещето финансиране, така че с това правителство, както забелязахме,
има воля да се случват нещата във Варна, средства за Варна…. Ако
обичате, не ме апострофирайте, както аз бях възпитана да не
апострофирам Вас…. Има воля да се случват нещата, средства за
случването на нещата във Варна идват. Така че, предполагам че по найбързия начин ще ни помогнат да разрешим и този въпрос, който години
наред не беше разрешаван и по който само се говореха и се използваше за
политическо говорене много години наред. Така че, приветствам изцяло
тръгването в тази правилна посока.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Доктор Станев, процедура.
Янко СТАНЕВ
Уважаеми господин председател, така е устроен живота, че за да
спечелиш дори и от тотото, трябва да си пуснеш фиша.
Тодор БАЛАБАНОВ
Фиш, да…
Янко СТАНЕВ
Затова аз имам процедурно предложение да….
Тодор БАЛАБАНОВ
…да вземем да си пуснем фиша…
Янко СТАНЕВ
…да, да преминем към гласуване, защото наистина 1996 г. стана
големия проблем; аз оттам минавах всяка събота и неделя, господин
Костадинов, обаче не е проблем и 2026 г.само да търсим срокове. И
затова аз предлагам да гласуваме да си пуснем фиша; щом като сме
помъдрели да пуснем фиша, значи имаме и опции да спечелим.
Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, доктор Станев. Господин Атанасов, поддържате ли
заявката или да преминавам към гласуване?
Режим на гласуване, колеги, по така изчетеното от мен
предложение; призовавам ви да го подкрепим единодушно.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1212-3. На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД18006574ВН/02.04.2018 г., Общински съвет –
Варна възлага и упълномощава кмета на Община Варна да предприеме
всички необходими действия за осигуряване на финансиране за проучване,
проектиране, укрепване и възстановяване на панорамен път VAR1082 (стар
номер ІV-90023) „Варна – Златни пясъци“ в участъка на свлачище
„Трифон Зарезан”.

Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 7, предложението се приема.*
Благодаря на всички колеги, които подкрепиха предложението.
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред.

IV.
По точка четвърта от дневния ред:
ОТНОСНО: Даване на съгласие и възлагане на кмета на Община
Варна за издаване на разрешително за ползване на воден обект публична
общинска собственост – „Балъм дере“ в участъка на преминаване под
бул. Сливница, гр. Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Отново ще си позволя да докладвам проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 46, ал. 1,
т. 1 б, г и чл. 52, ал. 1, т. 3 б от Закона за водите и по предложение от кмета
на Община Варна рег. № РД18006473ВН/30.03.2018 г., Общински съвет –
Варна възлага на кмета на Община Варна да издаде разрешително за
ползване на воден обект публична общинска собственост – „Балъм дере“ в
участъка на преминаване под бул. „Сливница“, гр. Варна, Община Варна с
цел реализация на проекта по изграждането на пробив на бул. „Сливница“
от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Ат. Москов“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид защита на особено важен обществен интерес и
съкращаване сроковете по издаване на разрешение за строеж и стартиране
реализацията на проекта по изграждането на пробив на бул. „Сливница“ от
бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Ат. Москов“.
Имате думата за мнения и съображения. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1213-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1,
буква “б“, буква „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите и по
предложение от кмета на Община Варна рег. № РД18006473ВН/30.03.2018
г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да издаде
разрешително за ползване на воден обект публична общинска собственост
– „Балъм дере“ в участъка на преминаване под бул. „Сливница“, гр.
Варна, Община Варна с цел реализация на проекта по изграждането на
пробив на бул. „Сливница“ от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Атанас
Москов“.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, предвид защита на особено важен обществен интерес и
съкращаване сроковете по издаване на разрешение за строеж и стартиране
реализацията на проекта по изграждането на пробив на бул. „Сливница“ от
бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Атанас Москов“.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 6, предложението се приема.*
Преминаваме към пета точка от дневния ред, доц. Цветкова,
заповядайте да докладвате проекта за решение.

V.
По точка пета от дневния ред:
ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка на решение
№ 1066-4(26)/31.01.2018 г., подточка 3.4 в раздел Х на Общински съвет –
Варна.
Докл.: Антоанета Цветкова – общински съветник
Тодор БАЛАБАНОВ
На основание чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс,
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 ЗМСМА и чл. 100, ал. 2, т. 2 от Закона
за лечебните заведения, Общински съвет – Варна допълва свое решение №
1066-4(26)/31.01.2018 г., взето във връзка с решение № 537-2(14)20.12.2016
г. на Общински съвет-Варна, в частта на Раздел Х относно приети лимити
и разчети за целеви разходи и субсидии, подточка 3.4., като същата
придобива следния вид:
„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 по §55
„Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“.
След извършването на ремонтните дейности 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 за проектиране.
Възлага на управителя на „Специализирана болница по акушерство и
гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“
ЕООД, да внесе предложение за увеличаване на капитала на търговското
дружество, със стойността на усвоените средства.“
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и предложения, колеги? Няма, режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1214-5. На основание чл. 62, ал. 2 от Административно-

процесуалния кодекс, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 2 от

Закона за лечебните заведения и по предложение от доц. д-р Антоанета
Цветкова с рег. № ОС18000216ВН/30.03.2018 г., Общински съвет – Варна
допълва свое решение № 1066-4(26)/31.01.2018 г., взето във връзка с
решение № 537-2(14)20.12.2016 г. на Общински съвет – Варна, в частта на
Раздел Х относно приети лимити и разчети за целеви разходи и субсидии,
подточка 3.4., като същата придобива следния вид:
„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 по §55
„Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“.
След извършването на ремонтните дейности 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 за проектиране.
Възлага на управителя на „Специализирана болница по акушерство и
гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“
ЕООД, да внесе предложение за увеличаване на капитала на търговското
дружество, със стойността на усвоените средства.“
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.
Резултати от гласуването: за – 42; против – 1; въздържали се – 0;
отсъстващи – 8, предложението се приема.*
ред.

Благодаря, доц. Цветкова. Преминаваме към шеста точка от дневния

VI.
По точка шеста от дневния ред:
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна
да участва в Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и
канализация – Варна“ ООД, насрочено за 17.04.2018 г.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Точките от дневния ред ги имате, колеги, предложението за решение
е да упълномощим представителя да участва в разискванията и да гласува
с оглед най-добрата защита интересите на община Варна, като след
провеждане на събранието, съответно да внесе писмен доклад за взетите от
общото събрание решения. Мнения и съображения? Господин Григор
Григоров, заповядайте.
Григор ГРИГОРОВ
Имам следното предложение; няма да ви занимавам
пак с
изказването, което направих в началото, да се повтарям… Първото ми
предложение е да вземем решение, с което до провеждане на общото
събрание на 17.04.да проведем закрита комисия на собственост и
стопанство, като да помолим председателя на Общинския съвет да покани
господин Вълканов да присъства на нея, за да отговори на наболели
въпроси. И втората точка е да задължим представителя ни в общото
събрание да постави следните въпроси: защо нетните приходи не се
увеличават съобразно увеличението на цената на водата, процентно имам
предвид; защо инвестициите са по-малко с два милиона в сравнение с
бизнес-плана на базата на която е определено завишението на водата и
основно тези два милиона са на територията на община Варна, т.е.
инвестиционната програма в околните общини е почти изпълнена на 100%,
но разликата в направените инвестиции на територията на община Варна и
защо не са направени предвидените в бизнес-плана /5-годишния бизнесплан/ разходи за ремонта на съществуващите инфраструктури.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на господин Григоров. Само една вметка по отношение на
първото предложение. Работата на комисията се организира от нейния
председател, така че госпожа Боева ще има честта евентуално да покани
господин Вълканов.
……благодаря за което, но мисля, че госпожа Боева също е
достатъчно сериозен авторитет.

Подлагам на гласуване предложението за провеждане на комисия
преди провеждане на общото събрание, закрито заседание на комисия по
собственост и стопанство, на което да бъде поканен управителят на „В и
К“ – Варна за запознаване на общинските съветници с годишния финансов
отчет и съответно, поставяне на въпроси във връзка с този отчет.
Предполагам, ако това предложение бъде прието, съответно ще отпадне
предложението, което направихте за въпросите. Режим на гласуване. Както
многократно съм казвал, господин Вълканов винаги е казвал, че е готов да
присъства на комисия и да коментира финансови резултати на
дружеството, предложения за подобряване на работата му и т.н. Надявам
се просто да има такава възможност до 17.04. да го направи.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1215-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и по предложение от Григор
Григоров – общински съветник, Общински съвет – Варна решава в срок до
провеждането на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и
канализация - Варна“ ООД, насрочено за 17.04.2018 г. (вторник) от 13:00
часа, да се проведе закрито заседание на ПК „Собственост и стопанство“
при Общински съвет – Варна, на което да бъде поканен г-н Валентин
Вълканов – управител на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД
за обсъждане на финансовото състояние на дружеството.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 4;
отсъстващи – 7, предложението се приема.*
Оттегляте второто, да разбирам. Колеги, поради оттегляне на
второто предложение на господин Григоров, подлагам на гласуване
първоначално изчетеното от мен такова. Режим на гласуване.

1216-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона 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 и във връзка Покана рег. №
РД18006425ВН/30.03.2018 г. от Валентин Вълканов – управител на
„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, Общински съвет – Варна
упълномощава представителя на съдружника Община Варна – общинският
съветник Кирил Георгиев Георгиев, да участва в годишно редовно Общо
събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Варна“
ООД, което ще се проведе на 17.04.2018 г. (вторник) от 13:00 часа, в зала
„Колегиум“, ет. 1, в сградата на Централното управление на

„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна, ул. Прилеп № 33
и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки,
като има следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Отчет на Управителя за
дейността на Дружеството през 2017 г.“ – Да участва в разискванията
по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на
община Варна.
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на годишния
финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“ - Да участва в разискванията
по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на
община Варна.
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разпределяне на печалбата на
Дружеството за 2017 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на дипломиран експертсчетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на
Дружеството за 2018 г..“ – Да участва в разискванията по тази точка и
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Продължаване на срока на
договора за възлагане на контрола на Андон Люсиен Бюкюджян –
контрольор на Дружеството, за срок от три години.“ – Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Упълномощаване на
Министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи
допълнително споразумение към договора за възлагане на контрола на
Дружеството във връзка с решението по т. 5 от дневния ред.“ – Да
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване членовете на
Одитния комитет на Дружеството поради изтичане на мандата им.“ – Да
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на нови членове на
Одитния комитет на Дружеството.“ – Да участва в разискванията по
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на
община Варна
1216-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
решава след участието си в годишното редовно Общо събрание на
съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД,

представителят на съдружника община Варна да внесе писмен доклад за
взетите решения на Общото събрание, за сведение.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 7, предложението се приема.*
Продължаваме с точка последна от дневния ред, която влезе като
извънредна такава.

VII.
По точка седма от дневния ред:
ОТНОСНО: Вземане на решение за придобиване безвъзмездно в
управление на Община Варна от Държавата, имоти държавна собственост,
находящи се в гр. Варна, Историческо ядро на Морската градина.
Докл.: Тодор Балабанов– Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Проекта за решение е следния:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, съгласно чл.8, ал.1 от Закона за общинската
собственост, в изпълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г., и по
предложение
от
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД18006577ВН/02.04.2018 г., Общински съвет – Варна взема решение за
придобиване безвъзмездно в управление на Община Варна от Държавата,
имоти държавна собственост, находящи се в гр. Варна, Историческо ядро
на Морската градина, представляващ сгради с идентификатори
10135.1509.2.1, със застроена площ 108 кв.м., етажност: един етаж и
10135.1509.2.2 , със застроена площ 9 кв.м., етажност: един етаж и
недвижим имот, разположен в Приморски парк, представляващ ПИ
10135.2561.6, с площ 1589 кв.м. и сгради с идентификатори 10135.2561.6.1,
със застроена площ 35 кв.м., етажност: един етаж, 10135.2561.6.2, със
застроена площ 16 кв.м., етажност: един етаж, 10135.2561.6.3, със
застроена площ 31 кв.м, етажност: един етаж.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за
държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост, за безвъзмездно придобиване в управление на
недвижимите имоти в полза на община Варна, както и осъществяването на
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно
изпълнение на решението.
Мнения и съображения? Господин Григоров, поздравявам Ви за
активността Ви днес.
Григор ГРИГОРОВ
Благодаря Ви. Нямах много време да се подготвя, иначе може би още
по-активен щях да бъда. Само да попитам, така нареченият „втори имот“ –
става въпрос за Младежката площадка, нали, бившата?

Тодор БАЛАБАНОВ
Ами аз ще дам думата на господин Бойновски, който е в залата, да
даде разяснения….
Григор ГРИГОРОВ
Да, затова става въпрос. И понеже тук пишеше „кът за отдих,
социални контакти и забавления“, в „забавления“ включват ли се
дискотеки, ресторанти и т.н.или плана е да се прави нещо, което аз не
знам; може би вие ще ми отговорите какво предвиждаме да изградим там.
Тодор БАЛАБАНОВ
Такова е предназначението съгласно одобрения кадастрален план и
кадастрална карта. Не сме го определили ние това предназначение, такива
са термините законови. Съответно, господин Бойновски, заповядайте да
кажете две думи мислим ли да правим, както господин Григоров се изрази,
дискотека на мястото на детската площадка?
Петко БОЙНОВСКИ
Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,
намеренията са за реализиране на културни мероприятия. Няма да има
никакви дискотеки, нито пък ресторанти, както казахте, господин
Григоров.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, господин Бойновски. Не виждам други заявки за
изказвания, колеги, режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1217-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, съгласно чл.8, ал.1 от Закона
за общинската собственост, в изпълнение на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г., и
по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД18006577ВН/02.04.2018 г., Общински съвет – Варна взема решение за
придобиване безвъзмездно в управление на Община Варна от
Държавата, имоти държавна собственост, находящи се в гр. Варна,
Историческо ядро на Морската градина, представляващ сгради с
идентификатори 10135.1509.2.1, със застроена площ 108 кв.м., етажност:
един етаж и 10135.1509.2.2 , със застроена площ 9 кв.м., етажност: един
етаж и недвижим имот, разположен в Приморски парк, представляващ
ПИ 10135.2561.6, с площ 1589 кв.м. и сгради с идентификатори

10135.2561.6.1, със застроена площ 35 кв.м., етажност: един етаж,
10135.2561.6.2, със застроена площ 16 кв.м., етажност: един етаж,
10135.2561.6.3, със застроена площ 31 кв.м, етажност: един етаж.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за
държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост, за безвъзмездно придобиване в управление на
недвижимите имоти в полза на община Варна, както и осъществяването на
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно
изпълнение на решението.
Резултати от гласуването: за – 42; против – 1; въздържали се – 0;
отсъстващи – 8, предложението се приема.*
Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание на
Общински съвет – Варна.
* Резултатите от поименните електронни гласувания са отчетени
от „Информационна система на Общински съвет – Варна“, като
списъците са неразделна част от настоящия протокол.
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