П Р О Т О К О Л
№ 37
Тридесет и седмото заседание на Общински съвет – Варна, под
ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор
Балабанов, се проведе на 30.01.2019 г. (сряда) от 09:00 ч. до 15:20 ч.
Присъстват 45 общински съветника, отсъстват:
Антон АПОСТОЛОВ
Антраник ШАКАРИЯН
Божидар ЧАПАРОВ
Григор ГРИГОРОВ
Данаил ПАПАЗОВ
Кирил ГЕОРГИЕВ
Тодор БАЛАБАНОВ
Откривам днешното заседание № 37 на Общински съвет – Варна.
Моля да усилите микрофона, който е при мен.
По уважителни причини от днешното заседание отсъстват Антраник
Шакариян, Божидар Чапаров, Григор Григоров, Кирил Георгиев, Петър
Липчев е тук днес. Успял е въпреки болничния, да дойде.
Колеги, преминаваме към разглеждане на дневния ред на настоящото
заседание. Постъпили са няколко предложения за включване на
допълнителни точки в дневния ред. Сега ще ви запозная, както и едно
такова за оттегляне на точка от дневния ред.
Към първото предложение - към точка „Собственост и стопанство“
да бъдат включени две предложения, а именно: първото е изменение на
годишна програма за управление и разпореждане на имоти - общинска
собственост и учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот,
находящ се в гр. Варна, ул. „Преслав“ № 53 в полза на сдружение „ИДЕА“.
Става въпрос за социалната чайна. Имате материалите на имейлите си.
Имате думата за мнения и съображения относно включване на точката в
дневния ред. Добрин Иванов, заявка за изказване. Г-н Иванов, заповядайте
на микрофона да изразите … Не се чува от там. Заповядайте на микрофона,
за протокола.
Добрин ИВАНОВ
За да се изкажа за изключване на две точки. Не за тази точка.

Тодор БАЛАБАНОВ
Ще Ви дам възможност. Да.
Не виждам мнения и съображения по така направеното предложение
за включването на точката в дневния ред. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 1; въздържали се – 0;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
Д-р Митковски за протокола – „за“.
Следващо предложение за включване на нова точка в дневния ред,
отново към „Собственост и стопанство“, като подточка 12 – обявяване за
частна-общинска собственост на имот, находящ се в гр. Варна, ул.
„Дойран“ 17 - 19 и вземане на решение за дарение на имота в полза на
Фондация „Карин дом“. Имате материала изпратен на вашите имейли,
също така давам думата за мнения и съображения за включване на точката
в дневния ред. Няма такива. Режим на гласуване, колеги.
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
Ганчо Ганев за протокола – „за“.
Следващо предложение е т. 8 – предложения за решения от ВрК
„Структури и общинска администрация“ от така публикувания дневен ред,
да бъде преместена като т. 4 предвид факта, че следва да бъде разгледана
преди разглеждане на проекта за бюджет за 2019 г. Това е мотивът, колеги.
Имате думата за мнения и съображения. Т. 8 да бъде изместена като т. 4.
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Следващо предложение за включване на нови подточки към т. 5
предложения за решения на ПК „Финанси и бюджет“, а именно: две
предложения са. Първото е за, и двете са с един и същ характер. Ще ги
изчета заедно. Вземане на решение за предоставяне на абонаментни карти
на „Дружеството на инвалидите – Варна“ и на Дружество за хора с
увреждания „Бриз 2014“. Двете предложения са разгледани на заседание на
социална комисия и има положително становище. Давам думата за мнения
и съображения. Не виждам такива. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*

Последното предложение за включване на нова т. 9 към предложения
за решения от ПК „Здравеопазване“ е относно разкриване на места за
краткотраен престой на пациенти в две от отделенията на „Специализирана
болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко
Антонов Марков - Варна“ ЕООД. Предложението е за принципна подкрепа
от наша страна, която да изразим пред Националната здравноосигурителна
каса, без каквито и да било други ангажименти от страна на Община
Варна. Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Постъпило е днес предложение, писмено от „Ан груп БГ“ ООД със
съответния ЕИК, относно оттегляне на т. 2, подточка 9 от дневния ред на
сесията на Общински съвет – Варна насрочена за днес, касаеща даване на
съгласие Община Варна да придобие право на собственост на недвижими
имоти, находящи се в гр. Варна, ул. „Подвис“, като мотивите за това са
няколко, а именно: разглеждането на въпроса, твърдят от дружеството, че
не е извършено по съответния правен ред, финансовите параметри, които е
предложено да се даде съгласие не са окончателни, а спорни, тъй като е
образувано гражданско дело № 2590/2018 г. на Варненски Окръжен съд,
насрочено за 06.02.2019 г. от 10 ч. И третият аргумент е, че евентуално
решение на Общински съвет по така предложената точка от дневния ред,
цели да прикрие предхождащи незаконосъобразни действия на отговорни
длъжностни лица. Това се твърди в сигнала, който е адресиран до мен и е
входиран днес сутринта. При мен е дошъл днес сутринта. Всъщност вчера
следобед явно е входиран. Имате думата за мнения и съображения. Заявка
за изказване на Христо Атанасов. Заповядайте, г-н Атанасов.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. При мен също е
постъпило това възражение, като подкрепям това да бъде изтеглено като
точка от дневния ред със следния мотив – има определение на Варненския
Окръжен съд, което вие зачетохте, където е образувано производство по
въззивна жалба на Община Варна срещу разпределението на сумите
постъпили при публичната продан. Въззивникът твърди, че
разпределението е незаконосъобразно, в случая Община Варна. С оглед на
това, че предложението е дадено с определени параметри, което трябва да
гласуваме, считам че е налице достатъчен мотив тази точка да бъде
изнесена от дневния ред, да не бъде гласувана и да се изчака
определението на съда от 06.02.2019 г. Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Атанасов. Г-н Костадинов, заповядайте. Само да
помоля аргументи по процедурата, а не по същество на точката. Ако
желаете по същество трябва да я включим в дневния ред и съответно да я
коментираме.
Костадин КОСТАДИНОВ
Изцяло подкрепям така направеното предложение. Запознах се с
материала, който беше внесен - не знам, всъщност може би вчера, защото
днес го видях в пощата си и смятам, че докато има налице висящ съдебен
спор винаги практиката е показала в този случай, че общинския съвет и
общинската администрация забавят решението дори и да има желание за
нещо подобно редно, нормално и законосъобразно е първо да се изчака
решението на съда и след това вече да се пристъпи към евентуално
разглеждане на този въпрос. Така че подкрепям предложението. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Костадинов. Г-н Иванов, заявка за изказване. По този
въпрос ли? ... Колеги, други мнения и съображения по темата?
Мария ДИМИТРОВА
Може ли още веднъж да поясните? … Да, чува ли се?
Тодор БАЛАБАНОВ
Чува се идеално.
Мария ДИМИТРОВА
Адв. Мария Димитрова. Може ли още веднъж да поясните кой
обжалва? Как е разпределено и кой обжалва, защото не съм запозната с
решението, за да … Защото имах желание, ако тази точка влезе, изрично да
бъде записано в полза на живеещите в квартала и на обществения интерес,
след придобиване на имота той да се използва само за озеленяване,
предвид дефицита на озеленяване в квартала. Като компенсация на
застроените наблизо имоти, защото това бяха бивши охранителни зони на
дерето и бивши междублокови пространства с детски площадки …
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, да, аз разбирам. Предложението Ви е прекрасно, само че …
Мария ДИМИТРОВА
Просто да пояснят …

Тодор БАЛАБАНОВ
… то е по същество.
Мария ДИМИТРОВА
Още веднъж да пояснят …

не.

Тодор БАЛАБАНОВ
В момента коментираме дали да включим точката в дневния ред или
Мария ДИМИТРОВА
Разбрах. .. Още веднъж да се поясни кой обжалва и какво обжалва.

Тодор БАЛАБАНОВ
Община Варна обжалва разпределението извършено от съдебния
изпълнител. От частния съдебен изпълнител.
Мария ДИМИТРОВА
Т.е. разпределението не е извършено в полза на Община Варна? Така
ли да го разбирам?
Юлияна БОЕВА
…………. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви.
Мария ДИМИТРОВА
Виждали сте жалбата - Община Варна обжалва. Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да. И аз благодаря.
Колеги, ако няма други мнения и съображения по въпроса ….
ГРАЖДАНИН
Извинете.
Тодор БАЛАБАНОВ
По темата ли искате да се изкажете?
ГРАЖДАНИН
Не, не, не по темата.

Тодор БАЛАБАНОВ
В момента коментираме тази точка. Ако няма други мнения и
съображения колеги, режим на гласуване по предложението за
изключването на точката от дневния ред. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 20; против – 9; въздържали се – 13;
отсъстващи – 9, предложението не се приема.*
От 42-ма присъстващи 20 са гласували – „за“. 22-ма са гласували
„против“ и „въздържали се“. Пояснявам. Точката остава в дневния ред.
Давам думата за други предложения за включване на точки в
дневния ред, изключване на точки, допълнения и изменения. Имате
думата. Заповядайте, представете се.
Ивайло АНГЕЛОВ
Казвам се Ивайло Ангелов и съм представител на фирма „Син
Инвест“. Бих искал да бъде включена точка за разглеждане на проекта
внесен от нас на предишното заседание - ПУП с ПУР в кв. „Изгрев“. Не
беше гледано предния път и бих искал сега да се разгледа.
Тодор БАЛАБАНОВ
Предполагам коментирате ПУП на „Изгрев“?
Ивайло АНГЕЛОВ
Да, да, в кв. „Изгрев“
Тодор БАЛАБАНОВ
За който имаше спорове на предходното заседание. Аз разговарях
все пак с председателя на комисията по „Архитектура“ г-н Карбов, че това
нещо трябва да мине в комисия, каквото беше и решението на сесията,
предходния път за оттеглянето, след което да влезе на заседание на
Общински съвет, така че той се ангажира преди следващото заседание да
го разгледа на комисия. Аз се ангажирам на следващото заседание да го
включа в дневния ред, февруари месец. Това мога да кажа. Желаете ли да
подложа все пак предложението на гласуване или го оттегляте.
Ивайло АНГЕЛОВ
Оттеглям го.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Марков.

Росен МАРКОВ
Росен Марков. Дами и господа общински съветници, тука има и
много граждани - не трябва да се отнемат права, които са дадени от вас на
гражданите на Варна. Ние, „Питанията и отговорите на питанията на
гражданите“ трябва да бъдат както и преди в точка първа „Питания и
отговори на питания“, а не в ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Марков, г-н Марков, прекъсвам Ви. Предложения за включване
на точка в дневния ред на настоящото заседание имате ли или не?
Росен МАРКОВ
Да.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте да я изложите точно и конкретно.
Росен МАРКОВ
Питанията и отговорите на питанията на гражданите да бъдат в точка
първа, а не в последна …
Тодор БАЛАБАНОВ
Това не е включване на точка в дневния ред. Благодаря Ви.
Г-н Иванов, заповядайте да изложите Вашето предложение от
началото на заседанието.
Добрин ИВАНОВ
Предлагам точка 5 от „Архитектура“ ….. /н.р./ подточка 1 одобряване на подробен устройствен - план за регулация …… /н.р./, да
бъде изтеглена и преразгледана, и да се вземат предвид сигналите от
камарата на геодезистите.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Иванов, камара на геодезистите не съществува в България само
да кажа. Така че моля да бъдете коректен в изказа, чии сигнали трябва да
разгледаме. Дали на определени физически лица, дали на определени
сдружения. … Моля за съдействие на микрофона, който е пред г-н Иванов.
Добрин ИВАНОВ
НПО „Камара на геодезистите“.

Тодор БАЛАБАНОВ
НПО „Камара на геодезистите“. Разбрах. Добре. Само това ли е
предложението Ви?
Добрин ИВАНОВ
Само това е.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колеги, имате думата за мнения и съображения по
предложението за оттеглянето на точката по „Архитектура“ от дневния
ред.
Димитър КАРБОВ
…………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Процедурата налага г-н Карбов, аз да подложа на гласуване така
направеното предложение. Ако няма мнения и съображения колеги, режим
на гласуване по предложението за оттегляне … Да, разбира се.
Заповядайте. Да, да, да. … Аз разбрах, че изказването Ви е насочено към
мен, затова отговорих.
Димитър КАРБОВ
Не, не, не. Аз просто в отговор. Благодаря. Уважаеми г-н
председател, уважаеми колеги, представители на администрацията, гости.
Тъй като миналата седмица в комисията по „Архитектура“, когато
разгледахме предложението за приемане на ПУП за „Аспарухов парк“ не
беше постъпило възражение от когото и да е, включително и цитираната от
Вас, г-н Иванов - камара на геодезисти или както го нарекохте. Така че
уверявам Ви, че ако имаше постъпили такива щяхме да ги разгледаме и
разбира се щеше да попадне в дебата, който беше така доста обширен по
тази тема и на практика нямаше никакви възражения, включително и от
колегите общински съветници. Така че с така ясна визия за приемането й
мисля, че това е в обществен интерес, беше включването и на точката в
дневния ред за това пленарно заседание на Общински съвет – Варна.
Благодаря ви за вниманието.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Карбов. Други мнения и съображения по темата с
„Аспарухов парк“? Г-н Марков?
Росен МАРКОВ
Не, не с Аспарухов парк. Не. Само да уточня …

Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Марков, нали по темата „Аспарухов парк“ в момента?
Росен МАРКОВ
Не.
Мария ДИМИТРОВА
Г-н председател, считам че и ако има някакви сериозни мнения и
съображения за тази точка да отпадне и те са от професионалисти или
специалисти, по-добре да не стане „бързата работа, срам за майстора“, нека
да се огледа плана и да се отложи за следващата сесия като се вземат
предвид съответните възражения, защото в …
Димитър КАРБОВ
…………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-жо Димитрова. Въпросът беше разгледан на комисия
и бяха изслушани всички възражения, включително и от представителите
на така нареченото сдружение.
Мария ДИМИТРОВА
Т.е. изслушани са, взети са …
Тодор БАЛАБАНОВ
Каня Ви да присъствате, когато се обсъждат такива важни
обществени въпроси …
Мария ДИМИТРОВА
… защото честно да Ви кажа …
Тодор БАЛАБАНОВ
… да присъствате на заседания на комисиите.
Мария ДИМИТРОВА
… аз си направих труда …
Тодор БАЛАБАНОВ
… честно да Ви кажа, благодаря. Други мнения и съображения?
Мария ДИМИТРОВА
Имотите са държавна собственост и би следвало да са с …

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Благодаря. Други мнения и съображения? Колеги ще
помоля по същество. Нека нали все пак … Режим на гласуване по
отношение на предложението за оттегляне на точката.
Резултати от гласуването: за – 6; против – 19; въздържали се – 17;
отсъстващи – 9, предложението не се приема.*
Други предложения за включване на точка …. Дадох Ви вече думата,
не сте направили предложения.
Росен МАРКОВ
… да се промени правилника …. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Уважаеми г-н Марков, има ред за промяна на нормативни актове.
Бихте могли да направите такова предложение писмено, в съответните
срокове да бъде обявено на сайта, да бъде разгледано от комисиите. Няма
как да бъде разгледано на днешното заседание. Иначе приветствам
желанието Ви да участвате в нормотворческите процеси.
Уважаеми колеги, други предложения за включване на …
Росен МАРКОВ
………….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Винаги е било така.
Росен МАРКОВ
………….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Не влизайте в диалогов режим с мен. Обясних Ви по отношение на
предложението.
Други мнения - предложения, извинявам се, други? Заповядайте.
Росен МАРКОВ
………….. /н.р./
Мария ДИМИТРОВА
Да поясня. В Закона за местното самоуправление и мастната ….

Тодор БАЛАБАНОВ
Предложения за включване на точка в дневния ред? Последно.
Мария ДИМИТРОВА
………….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Нямате предложения. Разбирам.
Колеги, поради това, че няма други предложения за включване на
точки в дневния ред подлагам на гласуване същия в цялост в едно с
направените изменения и допълнения преди малко. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следния
ДНЕВЕН

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 2019 г.”.
(2) – приемане на План за действие за общинските концесии в
Община Варна.
(3) – вземане на решение за прекратяване чрез ликвидация на
„Централен универсален магазин Варна“ АД.
(4) – даване на съгласие за предоставяне за стопанисване,
поддържане и техническа експлоатация на „Водоснабдяване и канализация
– Варна“ ООД на „Алеен водопровод - ПУЗ „Вл. Варненчик“, местност
„Мешели тепе“, гр. Варна.
(5) – даване на съгласие за започване на процедура по предоставяне
на минерални води – изключителна държавна собственост, за безвъзмездно
управление в полза на Община Варна.
(6) – даване на съгласие на „Диагностично – консултативен център 1
„Света Клементина” - Варна” ЕООД за сключване на договор за наем на
помещения.
(7) – даване на съгласие за сключване на договор за учредяване
безвъзмездно право на ползване в полза на „Специализирана болница по
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков
– Варна“ ЕООД за обекти, находящи се в сградата на „Диагностично
консултативен център 4 – Варна” ЕООД.
(8) – изменение на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г.“ и учредяване

безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул.
„Гургулят“ № 7 в полза на Фондация „Владиславово“.
(9) – даване на съгласие Община Варна да придобие в собственост
недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, ул. „Подвис“.
(10) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 13834(35)/05.10.2018 г. на Общински съвет – Варна.
(11) – изменение на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г.“ и учредяване
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул.
„Преслав“ № 53 в полза на Сдружение „Идеа“.
(12) – обявяване за частна общинска собственост на имот, находящ
се в гр. Варна, ул. „Дойран“ № 17 - 19 и вземане на решение за дарение на
имота в полза на фондация „Карин дом“.
3. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по
приватизация и следприватизационен контрол относно:
(1) – приемане на „Годишен план за приватизация за 2019 г.“
(2) – утвърждаване на независими оценители и правоспособни
юристи.
(3) – откриване на процедура за приватизация на обекти по
приходната част на „Годишния план за приватизация за 2019 г.“
(4) – възлагане изготвянето на анализи на правното състояние,
приватизационни оценки и информационни меморандуми на обекти с
открита процедура по приватизация по приходната част на „Годишния
план за приватизация за 2019 г.“
4. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Структури и
общинска администрация“ относно:
(1) – промяна на организационно – управленската структура на
Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“.
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и
бюджет” относно:
(1) – приемане бюджета на Община Варна за 2019 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
„Дарик радио - Варна” за медийна подкрепа на „Варна – Европейски град
на спорта 2019“.
(6) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
„Радио Варна“ за съвместна работа в областта на културата и обществения
живот.
(7) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
„Труд медиа“ ЕООД за популяризиране на работата на органите на местно
самоуправление в Община Варна.
(8) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
„Медия груп 24“ ЕООД за медийно отразяване на дейността на Община
Варна и Общински съвет – Варна.
(9) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
„БРАТ-BG“ медийна подкрепа за популяризиране на инициативите и
добрите практики на органите за местно самоуправление.
(10) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
Информационна агенция BGtourism.bg – част от групата на Роял
Комюникейшън за информационно сътрудничество и представяне на
Община Варна.
(11) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
„Про нюз България“ АД за популяризиране на морската столица „Варна –
Европейски град на спорта през 2019 г.“.
(12) – даване на съгласие за сключване на анекс към договор за
безвъзмездна финансова помощ и упълномощаване на кмета на Община
Варна да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на
регионалното развитие и благоустройство, по проект „Естетизация и
модернизация на градската среда във Варна“ на ОП „Региони в растеж“
2014 - 2020 г.
(13) – даване на съгласие кметът на Община Варна да издаде Запис
на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и
благоустройство за изпълнение на проект „Прилагане на мерки за
енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР –
Варна“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.
(14) – изменение и допълнение на т. 13.1 от Приложение № 2 към
Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на
услуги на територията на Община Варна.
(15) – изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет –
Варна за определяне размера на местните данъци на територията на
Община Варна.
(16) – изменение и допълнение на решение № 1744-4(36)/11,
12.11.2014 г. на Общински съвет – Варна.
(17) – опрощаване на държавни вземания.

(18) – вземане на решение за предоставяне на абонаментни карти за
нуждите на „Дружеството на инвалидите – Варна“.
(19) – взема решение за предоставяне на абонаментни карти за
нуждите на Дружество за хора с увреждания „Бриз - 2014“.
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура,
строителство, устройство, организация и развитие на територията на
общината и населените места“ относно:
(1) – одобряване на проект за Подробен устройствен план - План за
регулация и застрояване на „Аспарухов парк“, Община Варна.
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и
духовно развитие“ относно:
(1) – избор на временни членове на Експертния съвет към фонд
„Култура“.
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Транспорт“
относно:
(1) – възлагане на „Градски транспорт“ ЕАД да организира
двупосочен автобусен превоз на пътници два пъти седмично от град Варна
до спирка хотел „Белвю“.
9. Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Здравеопазване“ относно:
(1) – разкриване на места за краткотраен престой на пациенти в две
от отделенията на „Специализирана болница за активно лечение на
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД.
10. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Опазване и
възпроизводство на околната среда“ относно:
(1) – приемане на План за действие за управление, предотвратяване и
намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация
Варна.
11. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Правна
комисия“ относно:
(1) – определяне минимални условия и изисквания за сключване на
договор за организиране на система за разделно събиране на битови
отпадъци на територията на Община Варна за отпадъчни материали от
облекла и текстил от домакинствата.

12. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет –
Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода
01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.
13. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва
в Общо събрание на „Асоциация по В и К”, в област с административен
център Варна, насрочено на 05.02.2019 г.
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 – 40; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 8, предложението се приема.*
Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред
„Питания и отговори на питания“.

І.
По точка първа от дневния ред:
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата. Г-н Боев, заповядайте. След това г-н Костадинов, след
това д-р Митковски.
Христо БОЕВ
Уважаеми г-н председател, господа заместник-кметове, уважаеми
колеги и съграждани. Моите питания са свързани със състоянието на
инфраструктурата в кметство Константиново. За последно бях там през
последния уикенд. В следствие и на валежите, и на подпочвените води, на
занемарената от години инфраструктура, там практически да се стигне от
точка А до точка Б е мисия невъзможна. Уважаеми колеги, унизително е на
15 км. от Варна в 21 век, близо 2000 наши съграждани да газят постоянно
пред домовете си, по улуците, в градинките си, в дворовете си, фекални
води. Имаме ли отговор на инвестиционното предложение на Община
Варна за изграждане на пречиствателна станция и канализация в с.
Константиново от институциите, чиито мнения или решения са
имплементирани в този процес по един или друг начин – РИОСВ,
Басейнова дирекция и конкретно на какъв етап е процесът по изграждане
на пречиствателна станция и канализацията в кметство Константиново?
Второто ми питане е за водоснабдяването във вилна зона „Лазур“.
По моя информация, уважаеми г-н председател, там местното кметство
процедира два ПУП-а в два имота, където да бъдат изградени помпена
станция и резервоар за преодоляване на проблема с безводието в „Лазур“.
Кога и какви средства смята Община Варна да отпусне за решаването на
този проблем, за тяхното изграждане. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Боев. По първия въпрос ще има възможност да
разгледаме инвестиционните намерения на Община Варна в кметство
Константиново …
Димитър КАРБОВ
…………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Това казах, да. При разглеждане на проекта за бюджет за 2019 г. Г-н
Костадинов, заповядайте.

Костадин КОСТАДИНОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми съграждани.
Аз предния път зададох три въпроса. Това беше миналата година. И на
тези три въпроса сега, след повече от месец, съм получил два отговора.
Както е добре известно, според закона и според установената практика, би
следвало когато ние, общинските съветници задаваме въпроси към кмета
първо, той да присъства в залата. Най-елементарното уважение към нас
първо, като съветници и после към гражданите на града го изисква. Това
нещо обаче при нас не се случва вече не знам - седма, осма година.
Забравих вече кога точно стана настоящия кмет градоначалник.
Второто нещо, което е - редно е тези въпроси, дори когато кмета не
отговаря на тях и го няма тук да бъдат давани по възможно най-бързия
начин. При нас идват винаги в така в периода, когато се свиква следващата
сесия. Обикновено ни ги дават, както на мен сега ми ги дават буквално в
началото на сесията. Но дори и да приемем това, че все пак получаваме
някакви отговори, вече ние толкова сме занижили изискванията си към
администрацията, че и това ни радва понякога. Въпросът е обаче защо –
предният път зададох три въпроса, сега имам два отговора. Тук е в
момента г-н Пейчев. Искам да получа, защото аз обикновено като съм
задавал въпроси и знам, че от неговата администрация точно идват
отговорите. Искам да получа отговор директно, сега, в момента на третия
въпрос, който зададох предния път. Няма да го повтарям отново, защото
беше доста дълъг и касаеше проекта за разширяване на детската градина в
„Кайсиева градина“, а тя е една – детска градина „Приказка“. За този
проект се говори още от 2012 г., като има предпроектни проучвания, които
са от мисля, че от 2009 или 2010, не мога да кажа в момента,
документацията не е пред мен. Десета година вече би следвало тази
процедура да е задвижена. Не е задвижена. Въпросът ми беше предния път
кога най-накрая ще се случи това нещо предвид на това, че имаше и
предвидени средства в бюджета, които просто не се оползотвориха.
Елементарен въпрос. Надявам се, че тук присъстващите хора, на които
това им е заплатата, която получават и задълженията, които имат, да
отговорят най-накрая, защото честно казано е изключително безумно.
Общинският съветник не може да получи информацията, а представете си
ако примерно тази информация е поискана от гражданин, обикновен
гражданин на Варна, нямащ възможността да седи тук в средата на
„Пленарна зала“. Изключително е възмутително, обидно и гадно това, че
хората, на които им се плаща заплата, за да си вършат работата, не я
вършат. Искам да получа отговор веднага.

Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Костадинов, право на отговарящия е да прецени кога да Ви
предостави отговор в рамките на закона. В рамките на закона и на
Правилника ни. Заповядайте.
Костадин КОСТАДИНОВ
Така, преди всичко отговарящият трябва да е тук в залата. А
практиката е показала, не искам сега нали да влизам назад във времето.
Мога да си направя труда и да направя една извадка. Практиката е
показала, че Портних просто не присъства тук, което е неуважително.
Оставете ни нас.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не е вярно това.
Костадин КОСТАДИНОВ
Майната ни. Айде да кажем ние сме някакви политически опоненти,
ама това е неуважение към гражданите.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не е, не е вярно това.
Костадин КОСТАДИНОВ
Е как да не е?
Тодор БАЛАБАНОВ
Не е вярно това.
Костадин КОСТАДИНОВ
Къде е Портних сега?
Тодор БАЛАБАНОВ
Направете справка.
Костадин КОСТАДИНОВ
Къде беше предния път?
Тодор БАЛАБАНОВ
Направете справка. Не ми задавайте въпроси. Направете справка.
Костадин КОСТАДИНОВ
Каква справка да направя? Аз знам какво е, какво пише в закона.

Тодор БАЛАБАНОВ
Твърдите, че в рамките на 7 - 8 години, нали …
Костадин КОСТАДИНОВ
Да. Какво?
Тодор БАЛАБАНОВ
… кмета е отсъствал от заседанията. Направете си справка.
Костадин КОСТАДИНОВ
Почти всяка втора сесия го няма.
Тодор БАЛАБАНОВ
И недейте да вкарвате неверни твърдения.
Костадин КОСТАДИНОВ
Почти. Е, как ще ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Вижте справка.
Костадин КОСТАДИНОВ
Къде е кмета в момента?
Тодор БАЛАБАНОВ
Не ми задавайте въпроси. Вижте справка, колега. Не ми задавайте
въпроси.
Костадин КОСТАДИНОВ
Сега трябва да Ви питам като онзи репортер, дето питаше царя колко
му е часа.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ама не сте репортер.
Костадин КОСТАДИНОВ
Не се излагайте. Няма го царя. Няма го и кмета. …. Ами и медии
няма, какво да кажа.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не съм Ви дал думата. Не съм Ви дал думата, много моля. …. Ама не
може да говорите. …. Защото тече заседание в момента. …. Д-р

Митковски, заповядайте. …. Отправям Ви предупреждение последно.
Следващото знаете какво е като стъпка.
Ивайло МИТКОВСКИ
Уважаеми г-н председател, колеги, господа заместник-кметове.
Имам три въпроса. Първият ми въпрос е свързан със синята зона. Вече
доста време мина от както е въведена, така че можем да си направим
изводите и всички могат да си направят изводите за предимства,
недостатъци и т.н. на синята зона. За мен е безспорно необходимостта от
нейното въвеждане много, много по-рано, както е в цяла България и почти
в цяла Европа. Както и да е. Моят въпрос е следния - във връзка с
наблюденията, които имам. Според мен са изключително недостатъчно
реалните служители, тези които работят на терен в синята зона за
контролиране на паркирането в нея. По този начин има възможност, аз съм
засичал, един автомобил без да бъде подаден смс или там закупено талонче
от търговски обект, да престои несанкциониран във времето, когато работи
синята зона 45 минути. Така че, моят въпрос е колко са служителите, които
реално работят, не администрацията на синята зона, а хората, които
работят с там жълти жилетки, които обикалят, поставят скоби и съобщения
за тези процеси на паркиране. Само да ви кажа, примерно от това, което
съм видял в София и Пловдив, че почти на всяка улица има отделен
служител, който отговаря за съответната улица или малък район. Така че,
колко човека работят и евентуално какво ще бъде развитието на синята
зона като обем през тази и евентуално следващата година, защото чухме от
изказвания на кмета в медиите, че ще има такова.
Вторият ми въпрос, аз съм го поставял по-рано, с Вас сме го
коментирали, че въпреки синята зона, това не изключва задължението на
контролните органи, в случая общинска полиция, КАТ и т.н., да си
извършва задълженията по санкциониране на неправилно паркирани и
извън синята зона моторни превозни средства. Това изключително създава
затруднения за движението по варненските улици, като оставим на страна
извършваните реконструкции. Малък пример, вече два пъти съм свидетел
на слава Богу леки транспортни произшествия на ъгъла на кръстовището
на ул. „Чаталджа“ и „Осми приморски полк“ по простата причини, че по
ул. „Чаталджа“ постоянно, денонощно срещу знак спирането забранено
има постоянно паркирани автомобили. Такова е състоянието и с много
други улици, където реално се създава затруднение най-малкото в
движението на моторни превозни средства, въпреки че са извън синята
зона. Смятам, че това нещо трябва да бъде регулирано от съответните
органи.
И третият ми въпрос е - какво става със средствата, първо отпуснати
ли са тези по памет 42 млн. за „Търговски дом“? Разплатени ли са, както
беше гласувано от общинския съвет и съответно на кои фирми, лица и т.н.,

са изплатени тези суми и какво се случва изобщо с този казус и тези пари,
които си ги прехвърляме от държава на община, от община нататък. Какво
се случва? Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на д-р Митковски. Г-н Вичев, заповядайте. След това г-жа
Георгиева, след това г-н Гуцанов и г-н Липчев.
Януарий ВИЧЕВ
Уважаеми колеги, уважаеми представители на администрацията,
имам два въпроса. Първият въпрос е свързан с извозването на боклука
особено на адресите около ул. „Прилеп“, там където са къщите с не
големите контейнери, а там където са пластмасовите кофи – вече един
месец не се прибира боклука. Това е наистина голям проблем за живущите.
Въпросът ми е какви мерки ще предприеме и какви санкции ще наложи
общинската администрация във връзка с този проблем?
Втори въпрос е свързан с уличното осветление. Аз бях написал
писмен сигнал до общинската администрация. Над 15 места имаше лично,
които съм видял за липса на такова улично осветление, а се оказа, че са
много повече тези така да се каже проблеми с уличното осветление – липса
на стълбове, лампи не светят. Въпросът ми е свързан също какви мерки ще
предприемете, спешни мерки във връзка с отстраняване на тези проблеми с
уличното осветление, тъй като не може да се оправдаваме само с
инфраструктурните ремонти и по този начин гражданите на Варна да бъда
ощетявани. Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Вичев. Г-н Гуцанов, имате думата.
Борислав ГУЦАНОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми заместник-кметове, колеги,
уважаеми съграждани. Преди около два месеца 10 общински съветника
подписахме едно писмо, касаещо „Ученическо и столово хранене“.
Смятам, че 10 съветника е една сериозна цифра. Имам няколко въпроса във
връзка с това писмо. Планира ли се обединение на „Ученическо и столово
хранене“ със „ССД“, или това са само витаещи слухове в пространството?
Какво показва проверката назначена от Община Варна? Предполагам, че
има такава проверка. Би трябвало да е назначена, би трябвало да има и
отговори на въпросите. Има ли правени проверки в дружеството от
икономическа полиция, данъчни или други органи? И какво е обяснението,
че през последните две години „Ученическо и столово хранене“ е на
загуба, независимо от рязкото повишаване на сумите, които бяха опускани
от общинския съвет - по памет 508 хил. лв. При положение, че преди това

дружеството винаги е било на печалба или е имало едни много добри
резултати, независимо от много по-ниските режийни. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Гуцанов. Ако желаете, бихме могли да поканим на
нарочна комисия ръководството – цялото на дружеството и да поставим
директно на живо всички въпроси, ако смятате, че така би било добре.
Директен отговор да се получи. Това няма смисъл да препредаваме, само
да размятаме писма. Добре, благодаря Ви. Г-жо Георгиева, извинявам се,
че първо дадох думата на г-н Гуцанов и Ви пропуснах.
Милена ГЕОРГИЕВА
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, господа заместниккметове, скъпи съграждани. Искам да представя на вашето внимание
сигнал, постъпил до мен в качеството ми на общински съветник.
Потърсиха ме притеснени родители на деца, посещаващи детска градина
№ 21 „Калина Малина“. По думите им, съществува проблем със сградата
на новоизградения корпус на градината. Констатирали са, че голяма част
от външната фасада, която е от декоративен камък е отлепена и изпадала.
Отвътре по стените и тавана на сградата са забелязани големи пукнатини.
Така наречената топла връзка с основната сграда е почерняла и мухлясала
отвътре. В новия корпус е изграден басейн, който не функционира в
момента от две седмици и деца до него не се допускат. Новият корпус на
детската градина е открит през януари 2013 г. Строител е фирма „Стоян
строй“ ЕООД, гр. Пловдив. Същата стана печално известна като
изпълнител на строежа на начално училище „Васил Левски“ в кв.
Аспарухово, където след конструктивно обследване на училището, то бе
обявено за опасно и към момента е затворено за ремонт. Във връзка с
направените тревожни констатации от родителите и за да не подлагаме
децата на риск, моля администрацията да извърши проверка на сградата,
басейна и да даде компетентно становище относно надеждното използване.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-жо Георгиева. Д-р Липчев, последната заявка за
изказване, за питане. Заповядайте.
Петър ЛИПЧЕВ
Уважаеми колеги, два въпроса имам. Първият въпрос е свързан с
дружеството „Ученическо и столово хранене“. Както каза и
преждеговорищия г-н Гуцанов, преди около 2 - 3 месеца 10 съветника
внесохме искане за оставката на г-жа Георгиева, като изпълнителен член
на това дружество във връзка със силно, с лоши резултати на кратко

казано. Понеже продължавам да получавам сигнали с други нарушения,
имам един въпрос, на който искам официален отговор. Кога Община Варна
е получила писмо, с което дружеството е длъжно, се задължава да
освободи имота, който заемаше до миналата година на територията на
техникумите? И евентуално кога това писмо или копие от него е подадено
към дружеството? Ако може копие от писмото и конкретен отговор с
датата.
Втори въпрос – разбрах, че тук преди няколко сесии колегата
Костадинов го е задал. Получих сигнали за драстични нарушения при
строителството на начално училище „Васил Левски“ в кв. „Аспарухово“ от
фирмата „Стоян строй“. Става въпрос, че гредови конструкции са се
изпълнявали без греди. Въпросът ми е кое е длъжностното лице, което е
разписало, че сградата е годна от Община Варна, ако може поименно и коя
е надзорната фирма, която е разписала, че строителството е извършено
както трябва. Също, ако може конкретно и поименно. Какви са щетите,
които са констатирани и каква е стойността на сега предприетия ремонт на
това училище? Просто няколко, две - три имена и две цифри конкретно,
ако може. Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на д-р Липчев. Не виждам други заявки за питания от
страна на общински съветници. Преминаваме към точка втора от дневния
ред. … А, извинявам се. Някой желае ли да вземе думата от присъстващите
заместник-кметове?
Костадин КОСТАДИНОВ
Не, не ако желае. Трябва …. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Костадинов, прочетете си Правилника и ЗМСМА. Това дали
трябва или не го пише в закона.
Костадин КОСТАДИНОВ
………………….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Прочетете си го пак. Заповядайте да го изчетем заедно, ако искате.
Заповядайте, заповядайте, ето го текста.
Костадин КОСТАДИНОВ
………………….. /н.р./

Тодор БАЛАБАНОВ
Да. Заповядайте за в случай, че желаете да дадете отговор на
поставените въпроси сега, веднага на настоящото заседание.
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници,
уважаеми съграждани. Разбира се, в така текущата работа възникват много
въпроси и от общинските съветници и от гражданите. Аз благодаря за
поставените въпроси. Част от тях ще получат отговор в хода на понататъшните точки от дневния ред, когато се разглежда бюджета на
Община Варна. Други са свързани с необходимост от проверки и от
конкретни данни, които ще бъдат поставени на съответните длъжностни
лица в администрацията и ще бъдат подготвени писмени отговори към
всички общински съветници, които са поставили конкретните въпроси.
Благодаря още веднъж за поставените въпроси. Желая ползотворна сесия.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Пейчев.
Костадин КОСТАДИНОВ
А отговор ще има ли? …… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Костадинов, не съм Ви дал думата. Поне си я поискайте.
Заповядайте.
Костадин КОСТАДИНОВ
Така, благодаря. Г-н Пейчев, въпросът беше директен и конкретен.
Аз го задавам за втори път. И знам, че Вие сте запознат с него, защото
няма как да не сте запознат. Така, отговорете ми на въпроса за детската
градина. Прост беше въпроса. Знам, че сте запознат. Не може да не сте
запознат.
Пейчо ПЕЙЧЕВ
За съжаление, г-н Костадинов, този въпрос не е идвал при мен. Не
съм запознат с въпроса. Дирекция „Образование и младежки дейности“ са
хората, които са конкретно ангажирани с този въпрос. Благодаря Ви.
Костадин КОСТАДИНОВ
Така, аз искам от Вас тогава, понеже в крайна сметка трябва да
получа отговор на въпроса.

Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Костадинов не може да влизате така в диалогов режим.
Костадин КОСТАДИНОВ
Не, няма. Искам да ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, не ми казвайте - не няма. Ама не ми казвайте - не няма. … Е ми
казвайте. Казвайте. Не съм Ви дал думата.
Костадин КОСТАДИНОВ
Аз си я вземам.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не може да си я вземате.
Костадин КОСТАДИНОВ
Г-н Пейчев, искам да ми кажете ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Костадинов, правя предупреждение към Вас. .. Г-н Костадинов,
отправям предупреждение към Вас. Не ме провокирайте.
Костадин КОСТАДИНОВ
…………………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Костадинов, г-н Костадинов.
Костадин КОСТАДИНОВ
А, г-н кмета дойде. … Искам да поздравя кмета.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Костадинов, не съм дал думата.
Костадин КОСТАДИНОВ
Така. Думата ми я дават моите избиратели. Включете, ако обичате
микрофона или ако може г-н Портних да отговори на въпроса. .. За
детската градина в Кайсиева градина.
Тодор БАЛАБАНОВ
Прочетете си закона, г-н Костадинов. Ако искате да Ви го прочета.
На питането се отговаря устно или писмено.

Костадин КОСТАДИНОВ
Предния път зададох въпрос. Искам да разбера, кога точно в детската
градина най-накрая ще бъде гласуван този проект. Нищо повече.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да. Ами добре, ще Ви бъде отговорено. Пише го в закона кога.
Костадин КОСТАДИНОВ
…… /н.р./ Само, че не се отговори.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Костадинов, пак казвам, не нарушаваме ….
Костадин КОСТАДИНОВ
Не се отговори.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз лично се ангажирам да Ви бъде отговорено.
Костадин КОСТАДИНОВ
Стига сте нарушавали закона, г-н Балабанов.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не нарушавам закона, нарушавате реда.
Костадин КОСТАДИНОВ
Аз нямам забележки към Вас. Вие си вършите добре работата.
Тодор БАЛАБАНОВ
Чудесно. Радвам се. Спазете си реда в залата, много моля.
Костадин КОСТАДИНОВ
Така, реда в залата мисля, че се спазва. Искам просто да разбера …
Тодор БАЛАБАНОВ
Отговори се дават устно или писмено в рамките на следващото
заседание, освен ако, вижте имате възможност да направите предложение.
Костадин КОСТАДИНОВ
Ама в рамките на следващото заседание, аз не получих отговор.
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре, ще бъде отправено отново запитване какво се случва.

Костадин КОСТАДИНОВ
В смисъл на всяка сесия трябва да си задавам на ново въпроса, така
ли? Така ли да Ви разбирам?
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще Ви бъде отговорено. Казах, че лично се ангажирам. Благодаря
Ви. Процедура, д-р Станев. Продължаваме. Г-н кмете, заповядайте.
Иван ПОРТНИХ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници. Не мисля, че това е тон, който трябва да задаваме за работата
на общинския съвет. Естествено, че отговори всички ще получат в рамките
на закона. Така както е било винаги. Специално по отношение на детските
градини, надявам се днеска с вашата подкрепа всъщност да бъде приет
бюджета. Знаете, че на два етапа сме планирали обновяването на всички
детски площадки в детските ясли, в детските градини в града. Така че
продължаваме с усилията ни за създаване на най-най-подходящи условия
за най-малките варненци. Ще се спра до тук, за да не влизаме в излишен и
непродуктивен дебат. Днес предстои приемане на бюджета на града.
Рекордна макро рамка – близо половин милиард. Надявам се, че с общи
усилия, всички заедно ще направим така, че тези средства да бъдат
използвани по най-ефективния възможен начин, за да може всеки един от
нас варненци да го види пред своя дом, на своята улица, с придобивките,
на които всички ние да се радваме. Пожелавам ползотворна работа.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви.
Преминаваме към точка втора от дневния ред.

ІI.
По точка втора от дневния ред:
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 2019 г.”.
(2) – приемане на План за действие за общинските концесии в
Община Варна.
(3) – вземане на решение за прекратяване чрез ликвидация на
„Централен универсален магазин Варна“ АД.
(4) – даване на съгласие за предоставяне за стопанисване,
поддържане и техническа експлоатация на „Водоснабдяване и канализация
– Варна“ ООД на „Алеен водопровод - ПУЗ „Вл. Варненчик“, местност
„Мешели тепе“, гр. Варна.
(5) – даване на съгласие за започване на процедура по предоставяне
на минерални води – изключителна държавна собственост, за безвъзмездно
управление в полза на Община Варна.
(6) – даване на съгласие на „Диагностично – консултативен център 1
„Света Клементина” - Варна” ЕООД за сключване на договор за наем на
помещения.
(7) – даване на съгласие за сключване на договор за учредяване
безвъзмездно право на ползване в полза на „Специализирана болница по
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков
– Варна“ ЕООД за обекти, находящи се в сградата на „Диагностично
консултативен център 4 – Варна” ЕООД.
(8) – изменение на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г.“ и учредяване
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул.
„Гургулят“ № 7 в полза на Фондация „Владиславово“.
(9) – даване на съгласие Община Варна да придобие в собственост
недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, ул. „Подвис“.
(10) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 13834(35)/05.10.2018 г. на Общински съвет – Варна.
(11) – изменение на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г.“ и учредяване
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул.
„Преслав“ № 53 в полза на Сдружение „Идеа“.
(12) – обявяване за частна общинска собственост на имот, находящ
се в гр. Варна, ул. „Дойран“ № 17 - 19 и вземане на решение за дарение на
имота в полза на фондация „Карин дом“.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“

Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Боева, заповядайте.
Юлияна БОЕВА
Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми господа
заместник-кметове и представители на администрацията, уважаеми
граждани.
Започваме по точките проекти за решения приети от ПК
„Собственост и стопанство“.
Първата точка е относно приемане на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.”,
като при разглеждането ПК „Собственост и стопанство“ даде положително
становище.
Янко СТАНЕВ
Мнения и съображения? Няма. Колеги, процедура по гласуване. …
Има ли? Заповядайте г-н Вичев, извинявайте.
Януарий ВИЧЕВ
Програмата сега цялата ли, наведнъж ли ще я приемаме или точка по
точка? Тъй като аз имам, към някои точки имам въпроси и предложения.
Юлияна БОЕВА
Ами изцяло. Комисията е приела програмата като цяло. Цялостен
документ със съответното приложение.
Януарий ВИЧЕВ
На веднъж.
Янко СТАНЕВ
Кажете си забележките.
Януарий ВИЧЕВ
Ами тогава ще взема отношение по тоя, в този момент. Значи по т. 8,
на № 43, където има един имот, който се предлага да бъде на ул.
„Карамфил“ да бъде продаден. Той е номер, под т. 780, който е около 700
кв. Аз смятам, че не е целесъобразно да бъде продаван, тъй като това е
изключително презастроен район около него. Този парцел трябва да остане
като паркинг и ако трябва да се предостави на общинското предприятие
„Паркинги и гаражи“, ако трябва да бъде изцяло общински, но смятам, че
не е целесъобразно този имот да бъде … Достатъчно е презастроен там
района. Това е първото ми.

Следващото е пак по т. 8, 58-59, където пак са имотите, там 1932 и
1934. Аз и миналия път го поставих този въпрос. Това е детелината, точно
пред пътя за Каменар. Това също е нецелесъобразно да бъде продаван този
имот. Нито някакви кой знае какви средства ще постъпят в бюджета на
общината. Прекалено е близко до кръстовището. И това нещо ще бъде
пагубно, ако се продаде и се направят там големи 8 или 11 етажни сгради.
И по т. 9, където е също с № 248 на ул. „Незабравка“, това което
стана въпрос да отпадне въобще тази точка. Там е много важно, тъй като
има построени гаражи на собствениците там на парцелите. И много е
важно този парцел също да не, той непосредствено граничи с тези гаражи и
ако сега се продаде този имот има опасност да бъде пак презастроен и да
бъде, да бъде в ущърб на собствениците на гаражите. Така че тези три
имота, според мен би следвало да отпаднат от програмата. И за това
предлагам да се гласува и да отпаднат от програмата. Благодаря ви.
Янко СТАНЕВ
Благодаря на г-н Вичев.
Юлияна БОЕВА
Да. Само ще обърна внимание, че цял месец, че в законоустановения
срок програмата беше публикувана, разглеждаше се на комисия, би
следвало в този срок да дадете Вашите възражения.
Янко СТАНЕВ
Няма значение. Г-н Бойновски, имате ли нещо да кажете по въпроса?
.. И след това г-жа Гърдева изказване и след това … Няма. Добре,
благодаря. Г-жа Гърдева. Извинявай.
Марица ГЪРДЕВА
Аз се обръщам към колегите. Този план беше гледан и на комисия.
Г-н Вичев не уважи работата на комисията. Там всеки един имот беше
разгледан един по един. Минал е и законовия срок, в който можеше да
бъдат подавани възражения. Но наистина, призовавам ви, ако не смятате,
че е важна работата в комисии и участието ви в комисиите, дайте едно
предложение да отпаднат комисиите към общинския съвет и да работим
тук само на сесия. Защото много е … Г-н Вичев, аз бях достатъчно
възпитана да Ви изчакам, да Ви изслушам, бъдете така добър и достатъчно
възпитан, въпреки много лошия тон, който беше зададен днес в тази зала,
да се уважаваме и най-вече да уважаваме гражданите на Варна. Така че,
ако смятате, ако смятате, че работата в комисиите на Общински съвет не е
важна, ако тя за вас не е приоритет има два варианта. Единия вариант –
предложете да отпаднат. Или вторият вариант – откажете се от работа в

Общински съвет. След вас сигурно има някой в листата, който ще работи
така по, това ще го предложа на всеки.
Янко СТАНЕВ
Благодаря на г-жа Гърдева. Г-н Боев. Г-н Вичев, право на реплика.
Да, заповядайте.
Януарий ВИЧЕВ
Значи, първо много се извинявам, но когато - аз не съм против
комисиите, но не може ние навсякъде, на всички комисии да присъстваме.
Аз не съм и член на тази комисия. Обаче, ако тръгнем да правим анализ на
как работят комисиите, ще видите, че има комисии, които въобще година и
половина не се събират. Така че много моля, да не говорим за комисии
тука. Така че въпросите ми са принципни. Не винаги може своевременно
на комисията да реагираме. Затова е сесията. Сесията е последния така да
се каже орган, който взема решенията. Така че много моля, да не се правят
тука някакви внушения, че не участваме, че не искаме да участваме в
комисиите. Благодаря.
Янко СТАНЕВ
Благодаря. Г-н Боев.
Марица ГЪРДЕВА
Право на отговор.
Янко СТАНЕВ
Г-жа Гърдева, заповядайте. Г-н Боев имаше заявка за изказване. Г-н
Гуцанов?
Борислав ГУЦАНОВ
Не, нямам, нямам.
Янко СТАНЕВ
А, добре, извинявам се.
Марица ГЪРДЕВА
Значи колеги, това, че някой не е разбрал, че този годишен план е
публикуван, че има законов срок, след като е общински съветник вече
почти цял мандат, не му дава право да се държи по този начин. Благодаря
ви.

Янко СТАНЕВ
И аз благодаря. Други изказвания, колеги? По въпроса? Заповядайте.
Да, искате? Г-н Гуцанов.
Борислав ГУЦАНОВ
Благодаря Ви, д-р Станев. Уважаеми колеги, аз моля да не се правят
внушения към който и да е общински съветник. Той е избран с гласовете
на варненци и никой няма право в залата да го обвинява. Що се отнася до
това дали се участва в комисиите, участваш там където си член на тази
комисия, един път. И втори път, мисля че трябва да се престане с тази
практика заседанията на общинския съвет едва ли не да бъдат единствено
и само да бъдат узаконени взети решения, било на администрацията, било
решения взети на комисии. Затова се правят сесиите. Ако не,
законодателят щеше да направи така, че да няма Общински съвет във вида,
в който ние заседаваме днес, а да има само комисии. Защото съм убеден, че
само след половин час, когато започнем да гледаме бюджета на Варна,
отново той няма да бъде представен пред нас, а ще се каже, че е гледан на
комисия по „Финанси и бюджет“. И мисля, че тази практика трябва да бъде
преустановена. Още повече, когато става въпрос за приемане на бюджета
на Варна или за решения, които касаят развитието на града в огромна
степен. Моля ви, нека да не прикриваме определени действия, а да има
възможност всеки един общински съветник, независимо на коя комисия е
член да може да вземе своето участие. Да могат варненци да видят какво се
случва и как се случва. Затова аз мисля, че това е изключително погрешна
практика и съм я казвал не един или два пъти. И затова моля отсега, тъй
като не виждам никой от финансовата дирекция, а след малко ще започнем
да гледаме най-важното решение за града, да направят така, че да
представят преди това бюджета на Варна, защото половин милиард не се
приема просто ей така. Аз моля, колегите да се въздържат да правят
подобни изказвания към който и да е общински съветник.
Янко СТАНЕВ
Благодаря. Г-жа Гърдева - реплика и г-н Иванов след това –
изказване.
Марица ГЪРДЕВА
Аз напълно разбирам тезата на колегата Гуцанов. Нормално е, след
като цялата група на БСП не е участвала в работата на комисиите и по
разглеждане на бюджета да реагира по този начин. И всъщност аз не правя
никакви внушения. Идеята беше да предложите, ако няма да работите в
комисиите да ги премахнем. Да ги закрием и да работим само на сесия.
Това беше моето предложение. Колегите трябва да работят навсякъде.
Това е лично моето мнение. Нашата група работи и в комисиите, както и

много други колеги от другите групи. Така че тук няма внушения. Просто
ви нямаше. Това е факт. А колкото до представянето на бюджета, бъдете
спокоен, ще има представяне на бюджета след малко.
Янко СТАНЕВ
Благодаря. Реплика г-н Гуцанов. И след това г-н Иванов, който едвам
вече стои на ръба.
Борислав ГУЦАНОВ
Даже няма да излизам отпред, защото започва разговора да
придобива друг смисъл. Но когато г-н Вичев не е член на тази комисия,
моля Ви, Вие недейте да правите внушения.
Янко СТАНЕВ
Да се концентрираме върху бюджета. Г-н Иванов.
Станислав ИВАНОВ
Аз искам само една реплика към г-н Гуцанов. Нека да не започваме
дебата за бюджета на предната точка. Нека да изчакаме. Беше достатъчно
добре представянето от администрацията на комисия. Наистина
съжалявам, че нямаше ваши представители. В крайна сметка комисиите са
за това, да се изглаждат решения, които евентуално не са били добре
обмислени от администрацията или от техните вносители, така че там е
мястото също за сблъсък и за дебат. А не на сесия, където вече нещата
придобиват проект на решение. Нека да изчакаме. Беше представен
бюджета г-н Гуцанов, ако Вие не сте присъствали това си е за Ваша
сметка. Съжалявам.
Янко СТАНЕВ
Бюджета ще го започнем. Сега г-н Липчев има думата. Малко поспокойно. Бюджета си струва.
Петър ЛИПЧЕВ
Няма да излизам на трибуната. Уважаеми колеги, между другото
предложението на колегата Вичев е абсолютно мотивирано и обосновано.
Действително, да, той го каза, аз даже бих го допълнил – нека този имот да
бъде предоставен на ул. „Карамфил“ за паркинг към общинска фирма
„Паркинги и гаражи“. Считам, че преди малко и колегата Митковски,
когато задаваше въпроси и проблема с паркирането в града е голям. Тези
коли няма къде да паркират – презастрои се. И тази зона се презастрои и
други. В крайна сметка трябва да се помисли в тази насока и считам, че ако
кой друг, ако не общинския съвет на града би трябвало да мисли и да взема
такива адекватни решения. Така че намирам, че неговото предложение е

абсолютно аргументирано и на място. Аз го подкрепям, като даже
допълвам това нещо с това, то да бъде предоставен на общинска фирма
„Паркинги и гаражи“ за стопанисване. Специално имотът за „Карамфил“.
Не мога да приема тонът и аргументите на колежката Гърдева, която тука
да ми обяснява какво аз трябвало да правя, къде трябвало да ходя, какво
трябвало да гледам. Мисля, че нашите, хората които са ни избрали горе долу, те са го оказали кое как трябва да се случва и абсолютно на място е,
когато има заседание на общинския съвет, общинските съветници да
правят различни аргументирани и неаргументирани предложения, които
могат да се приемат, могат и да не се приемат. Благодаря ви.
Янко СТАНЕВ
Благодаря, г-н Липчев. Аз ще подложа предложението на гласуване.
Айде сега да дадем възможност да се изкаже някой, който не е избран –
гражданството. Заповядайте.
Мария ДИМИТРОВА
Благодаря Ви, г-н Станев. Адв. Димитрова. Подкрепям изцяло трите
предложения на г-н Вичев. Като искам да помоля по-навреме да бъдат
публикувани материалите от комисиите, защото в петък имаше, че ще има
комисия, но нямаше дневен ред. Дневния ред се е появил или понеделник,
или вторник, или по-късно. По т. 8 – 43, искам допълнително да мотивирам
за имот 780. Аз от 40 години живея в този квартал, някога цветен. В
момента този квартал е бетонен. Всичките зелени площи около този имот,
всичките улици в Цветния квартал са паркинги. В непосредствена близост
е западния вход на училище „Ангел Кънчев“ и между него и този имот
децата са поставени в изключително спортна обстановка – прескачане на
локви и препятствия, коли, които непрекъснато паркират и създават
опасност за тях. Този имот е част от едно огромно каре, което някога е
било предвидено, не случайно то е публична общинска собственост, за
имоти училище и други имоти, които са такава публична общинска
собственост. Заради това, заради местонахождението му, заради
презастрояването на квартала, заради превръщането на зелените площи и
тротоарите в паркинги. Освен това, имайте предвид, че между осеви точки
849 и 850 не съществува улица. Това е между този имот и западния вход на
училище „Ангел Кънчев“. Това е алея, на която алея за съжаление са
построени толкова много кооперации, че тревната площ е пълна с коли в
момента на блок 16. Срещу този имот има една детска площадка, която - не
трябва да даваме пример на децата какво се случва с едно малко останало
петънце. Вторият имот 8-58-59. Това е детелина. В рамките на детелината.
Недопустимо е да се застроява този имот, защото някога в бъдеще този
мост трябва да бъде разширен. Не може да остане това малкото
кръстовище. Освен това, до тези имоти няма достъп. Това са главни пътни

артерии. Това е завой. Трябва да се обслужва и поддържа по някакъв
начин. По ЗУТ трябва да има достъп до имота. По кадастралната карта и по
ОУП-а е предвидено високо застрояване. Г-н главния архитект се
опасяваше от реституциите и прехвърляше топката на съда, че няма какво
да правим, когато се реституира имот. Ето този имот сега е общински.
Оставете го общински, защото един ден, когато трябва да се разшири това
кръстовище, този имот трябва да бъде съборен големия блок, който ще
бъде построен тук и да се случи нещо. Да не става като пред терапията и на
други места, които да не цитирам.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви.
Мария ДИМИТРОВА
По точка 9-30 за имота 248 на „Незабравка“ искам да допълня, че в
момента на този имот има блокове и гаражи. Тоест той на кого ще го
продавате? На собствениците на апартаменти? Ако е така – да. Но иначе
какво ще правят тези хора, чиито коли са в гаражите? Ако се закупи от
някой и те развалят тези гаражи къде ще паркират хората? Точка 18-14 – 18
римско, точка 14 – арабско.
Тодор БАЛАБАНОВ
Госпожо ….
Мария ДИМИТРОВА
Последно.
Тодор БАЛАБАНОВ
Госпожо ….
Мария ДИМИТРОВА
Имот 534, 20 кв. съсобственост. Този имот е много хубаво, че ще
бъде закупен от общината, защото този имот е зелена площ в момента, но
се използва за паркинг. И изричната ми молба е да запишете допълнение в
програмата – имотът да се използва само за озеленяване, като
компенсиране на презастрояването в квартала.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах, разбрах. Конкретно предложенията.
Мария ДИМИТРОВА
Благодаря Ви.

Тодор БАЛАБАНОВ
И аз Ви благодаря.
Мария ДИМИТРОВА
Надявам се на разумно гласуване.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, аз чух донякъде дебата, който се получи по темата. И
предложението на г-н Вичев, да, може би има някакъв резон. Разбира се,
но тук то подлежи на някаква допълнителна проверка. Няма как да вземем
решението в момента. От друга страна, програмата има пожелателен
характер. Знаете много добре, че всяко едно разпореждане с имот в
последствие отново минава през решение на Общински съвет, заседание на
ресорна комисия и т.н. Така че нали, няма пречка тези въпроси отново да
бъдат обсъдени и конкретно по отношение на тези имоти. Ама нека сега в
момента да не разваляме цялата програма да я разбутваме нали, за да .. Без
да имаме каквато и да било конкретика. Трябва да вземем най-правилното
решение. Това е програма. Тя има пожелателен характер, отново
подчертавам колеги. Сами го знаете, вече четвърта година – всяко едно
разпореждане после минава през наше решение.
Петър ЛИПЧЕВ
тези може да ги извадим … /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Не може да ги вадим, защото нарушава се баланса после.
Мария ДИМИТРОВА
Г-н председател, има прецедент, в който може да Ви каже г-н Станев
…… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Димитрова, не съм Ви дал думата, много моля. Дадох Ви
възможност да говорите 10 минути. … Благодаря Ви. Да, обсъдихме. Аз
също имам право да изразя своята позиция. …. Благодаря ви, колеги. Г-н
Пейчев, заповядайте.
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми съграждани. Разбира се, това е един документ, който
администрацията го внася и е свързан с оформяне на приходната част на
бюджета и е свързан с макро рамката на бюджета. Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост има отворен

характер. Тя може да се допълва през годината, може и част от имотите,
които са вкарани в тази програма, те могат да не са процедирани през
годината. Всяко предложение, което се прави конкретно за съответния
имот, то минава с конкретно предложение към комисиите, към общинския
съвет и за всеки отделен имот се взема конкретно решение от общинския
съвет. И въобще годишната програма затова е с такъв отворен характер, но
в момента, това което е предложено, то е свързано и с макро рамката на
бюджета, за да може да се постигне определена приходна част на бюджета.
Така че освен това всичко, което е предложено в програмата то е
съобразено и с Общия устройствен план. Там всеки имот има свое
предназначение, съгласно Общия устройствен план. Ние не можем
самостоятелно да предлагаме за някакви други предназначения, които не
съответстват на този документ, който също е приет от Общински съвет
преди определени години. Благодаря ви и мисля, че това, което е
предложено – мое мнение, би трябвало да се гласува като цяло програмен
документ, който през годината естествено има възможност да се променя и
допълва. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Пейчев. Д-р Липчев, заповядайте.
Петър ЛИПЧЕВ
Да отговоря само на г-н Пейчев. Не съм съгласен с това, което
казвате. Нормално е Вие да защитавате тази теза, че така трябва да се
приеме, така както е предложено, че това е рамката на бюджета, защото
това е работа на администрацията, която Вие представлявате. Всъщност
принципал на имотите е общинският съвет, на общинските имоти. И тук
съветниците всъщност решават кой имот да бъде продаден, кой имот може
да бъде изваден, кой може да бъде актуван като публична общинска
собственост, кой като частна и т.н. Макро рамката на бюджета - да, но ние
не знаем в момента кой имот за колко ще бъде продаден. Така че тази
програма, тя може да бъде както Вие сам, всички тук казват, че е отворена.
Съвсем спокойно тези имоти могат да отпаднат и даже можем да вземем
решение те да бъдат актувани с акт за публична общинска собственост.
Точно тук и общинският съвет може да вземе това решение. В неговото
правомощие е. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н Липчев. Колеги виждам, че дебата върви към общо
взето въртим едно и също, така че ви предлагам да престъпим към
гласуване на предложението, което първоначално е дал колегата Вичев, за
да изразите в крайна сметка волята си. Всеки един имаше възможността да

изкаже своите аргументи в подкрепа и съответно срещу така предложената
Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
Подлагам на гласуване предложението на г-н Януарий Вичев, за
отпадане на имотите, описани, които той ги цитира съответно на микрофон
от Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2019 г. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 13; против – 6; въздържали се – 24;
отсъстващи – 8, предложението не се приема.*
Подлагам на гласуване предложението, изчетено от председателя на
комисията. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1500-2. 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. № РД19000744ВН/09.01.2019 г., Общински съвет – Варна приема
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост през 2019 г.“, съгласно приложение към настоящото
решение.
Резултати от гласуването: за – 33; против – 2; въздържали се – 8;
отсъстващи – 8, предложението се приема.*
Г-жо Боева, продължете.
Юлияна БОЕВА
Само две думи искам да кажа по предходната точка за Годишната
програма, че няма място за безпокойство, тъй като отново ще подчертая, за
всеки един от предложените имоти отново има предложение, отново има
внасяне в комисия, обсъждане в комисия, после обсъждане на сесия ...
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, това беше казано вече многократно. Тъй че ясно.
Юлияна БОЕВА
Да. Ако някой не е успял да разбере.

Втората точка - относно приемане на План за действие за
общинските концесии в Община Варна, за която ПК „Собственост и
стопанство“ дава положително становище.

1501-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал 9 от Закона за
общинската собственост, чл. 40 от Закона за концесиите и по предложение
на кмета на Община Варна с рег. № РД19000651ВН/09.01.2019 г.,
Общински съвет – Варна приема „План за действие за общинските
концесии в Община Варна за периода 2019 г. – 2022 г.“, съгласно
приложение към настоящото решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги, за мнения и съображения. Ако няма – режим
на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 1; въздържали се – 7;
отсъстващи – 6, предложението се приема.*
Заповядайте, г-жо Боева.
Юлияна БОЕВА
Трета точка е относно вземане на решение за прекратяване чрез
ликвидация на „Централен универсален магазин Варна“ АД, на която ПК
„Собственост и стопанство“ дава положително становище.

1502-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 252, ал. 1, т. 1, чл. 266 и
следващите от глава XVII на Търговския закон, чл. 4, ал. 2, т. 1 и чл. 13, ал.
1, т. 3 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост върху
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка
с чл. 19, т. „в“ и т. „ж“, чл. 38, т. „а“ и чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от Устава на
„Централен универсален магазин Варна“ АД и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № РД19001160ВН/18.01.2019 г., Общински
съвет – Варна реши:
1. Прекратява чрез ликвидация търговско дружество „Централен
универсален магазин Варна“ АД, ЕИК 148046765, със седалище и адрес на
управление гр. Варна, кк „Св. Константин и Елена“, Слънчев ден, хотел
„Палас“.
2. Възлага на кмета на Община Варна да сключи договор с
ликвидатор, който да извърши ликвидацията на дружеството при спазване
разпоредбите на чл. 266 и следващите от глава XVII на Търговския закон.

3. Освобождава Съвета на директорите на „Централен универсален
магазин Варна“ АД, считано от датата на вписване на прекратяването чрез
ликвидация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
4. Определя срок за провеждане на процедурата по ликвидация на 6
(шест) месеца, считано от датата на вписване на прекратяването чрез
ликвидация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. При
необходимост срокът може да бъде удължен.
5. Определя възнаграждението на ликвидатора в размер на 2 (две)
минимални работни заплати за страната за съответната година, определени
с постановление на Министерски съвет на Република България.
Възнаграждението да се счита за месечно.
6. Приема актуализиран Устав на „Централен универсален магазин
Варна“ АД, съобразно направените промени в обстоятелствата, подлежащи
на вписване в Търговския регистър, приложен към настоящото решение.
7. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
горните решения, тъй като от закъснението на изпълнението може да
последва значителна или трудно поправима вреда – с оглед защитата
интересите на Община Варна, като едноличен собственик на капитала на
„Централен универсален магазин Варна“ АД, в чиито активи е включен
недвижим имот с отреждане за „търговски дом“, с местонахождение УПИ
I, кв. 39, по плана на 8-ми микрорайон на град Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 3; въздържали се – 3;
отсъстващи – 8, предложението се приема.*
Пейчо Бюлбюлев за протокола - „за“.
Юлияна БОЕВА
Четвърта точка - относно даване на съгласие за предоставяне за
стопанисване, поддържане и техническа експлоатация на „Водоснабдяване
и канализация – Варна“ ООД на новоизграден инфраструктурен обект,
представляващ строеж „Алеен водопровод – паркоустройствена зона
„Владислав Варненчик“, местност „Мешели тепе“, гр. Варна, като ПК
„Собственост и стопанство“ дава положително становище.

1503-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 11 от Наредбата за реда за придобиване,

управление и разпореждане с общинско имущество, Наредба № 4 от 2004
г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на
водоснабдителните и канализационните системи и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № РД18023961ВН/13.12.2018 г., Общински
съвет – Варна дава съгласие да се предостави за стопанисване, поддържане
и техническа експлоатация на „Водоснабдяване и канализация – Варна“
ООД новоизграден инфраструктурен обект – публична общинска
собственост на основание чл. 19, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Закона за водите,
представляващ строеж: „Алеен водопровод – парко-устройствена зона
„Владислав Варненчик“ местност „Мешели тепе“, гр. Варна.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, уважаеми колеги? Няма. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 6, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Пета точка - относно даване на съгласие за започване на процедура
по предоставяне от Министерство на околната среда и водите на
минерални води – изключителна държавна собственост, за безвъзмездно
управление в полза на Община Варна. ПК „Собственост и стопанство“
дава положително становище.

1504-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, § 133, ал. 4 от Преходни и
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона
за водите /ДВ бр. 61 от 2010 г., изм. и доп. ДВ бр. 55 от 2018 г./ и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД19001369ВН/23.01.2019 г., Общински съвет – Варна дава съгласие кмета
на Община Варна да подаде заявление до Министъра на околната среда и
водите за безвъзмездно управление и използване на участък „Варна –
област Варна, община Варна“ от находище № 100, район „Североизточна
България“ – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с
температура, по-висока от 20 ºС“ и участък „Варна – област Варна,
Община Варна“ от находище № 101, район „Варненски басейн“ –
подземни води от еоценския водоносен хоризонт с температура, по-висока
от 20 °С“ за срок от 25 години.

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна, в срок
до 30.01.2019 г., да подаде в Министерството на околната среда и водите
нужните за целта документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета Община Варна да
предприеме всички необходими действия съгласно Закона за водите и
нормативните актове за неговото прилагане за управление, ползване и
стопанисване на минералните води от горепосочените участъци на
територията на Община Варна.
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
опасността от осуетяване и/или затрудняване придобиването на
горецитираното право за управление, и ползване на минерални води, както
и предвид спазването на крайния срок за подаване на заявление до
Министъра на околната среда и водите – 30.01.2019 г.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 6, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Шеста точка - относно даване на съгласие на „Диагностично –
консултативен център 1 „Света Клементина” - Варна” ЕООД за сключване
на договор за наем на помещения, на което ПК „Собственост и стопанство“
дава положително становище.

1505-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.147, ал. 1 и ал. 2 от
Търговския закон, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за реда за упражняване
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на
търговските
дружества
и
във
връзка
с
писмо
рег.
№
РД19000570ВН/11.01.2019 г. от управителя на „Диагностичноконсултативен център 1 – Света Клементина – Варна“ ЕООД, Общински
съвет – Варна дава съгласие на „Диагностично-консултативен център 1
„Света Клeментина” – Варна” ЕООД, представлявано от д-р Иван
Иванов – управител, БУЛСТАТ 000090026, да сключи със Сдружение с
нестопанска цел за обществено полезна дейност „Живот без алкохол”, ЕИК
176063098, договор за наем на помещения, включени в капитала на
дружеството, представляващи кабинет 1, с площ от 30,74 кв.м. и помощни
части 5,20 кв.м. и кабинет 2 с площ от 16,74 кв.м. и помощни помещения с

площ 5,20 кв.м., находящи се в сградата на Диагностично-консултативния
център, гр. Варна, бул. “Съборни“ № 40, ІІ корпус, за срок от 3 (три)
години, считано от 18.03.2019 г., при месечна наемна цена, изчислена по
чл.10 от Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване
на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на
нежилищни имоти и вещи – общинска собственост.
Възлага на управителя на „Диагностично-консултативен център 1
„Света Клeментина” – Варна” ЕООД сключването на договор за наем със
Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Живот без
алкохол”, както и всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не виждам мнения и съображения, колеги. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 7, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Седма точка - относно даване на съгласие за сключване на договор за
учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на „Специализирана
болница по активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко
Антонов Марков – Варна“ ЕООД за обекти, находящи се в сградата на
„Диагностично - консултативен център 4 – Варна” ЕООД, като ПК
„Собственост и стопанство“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не виждам … А, д-р Митковски, заповядайте.
Ивайло МИТКОВСКИ
По принцип съм „за“ това решение, тъй като това е много отдавна
състоянието в момента. Проблемът е, че постоянно възникват малки и поголеми недоразумения между ДКЦ-то и онкодиспансера така да го кажем.
Крайно време е да се реши веднъж завинаги този въпрос. Аз не съм убеден,
че тези две да кажем лечебни заведения би трябвало да съществуват под, в
една обща сграда. Крайно време е и на едното и на другото, естествено, поправилно е на бившия онкодиспансер да се намери самостоятелна сграда
със самостоятелно ползване, въпреки вече изградените значителни
структури, апаратури и т.н. Тоя въпрос трябва общината и двете лечебни
заведения веднъж завинаги да го решат, защото не е удачно две лечебни
заведения с доста различна предметна дейност да съжителстват в една
сграда. Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ
Напълно прав сте, д-р Митковски. Там знаете, че бе изграден и
монтиран линейният ускорител на болницата. Има устойчивост на проекта.
За съжаление там в следващите пет години няма как да се случи, но
абсолютно сте прав – пътят е този.
Ивайло МИТКОВСКИ
……………….. /н.р/
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбира се. … Преди, казах разбира се, само след „за“. Да, до там.
Други мнения не виждам, колеги. Режим на гласуване.

1506-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка с чл. 17,

ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.147, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл.6 от
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с
докладна записка от управителя на “Специализирана болница по
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов
Марков – Варна“ ЕООД, рег. № ОС19000019ВН/16.01.2019 г., Общински
съвет – Варна, в качеството си на упражняващ правата на едноличния
собственик на капитала на “Специализирана болница по активно лечение
на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД и
на „Диагностично консултативен център 4 – Варна” ЕООД, задължава
управителя на „Диагностично консултативен център 4 – Варна” ЕООД
да сключи нов договор за учредяване безвъзмездно право на ползване в
полза на “Специализирана болница по активно лечение на онкологични
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД за следните
обекти, находящи се в сградата на „Диагностично консултативен център 4
– Варна” ЕООД, на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 100, ПИ с
идентификатор 10135.2557.97 по КККР на гр.Варна:
- част от ІІ-ри етаж, както следва: кабинети 200, 201, 210а, 202, ведно
с прилежащите им сервизни помещения, находящи се в южното крило на
етажа и кабинети от 217 до 221 вкл., ведно с прилежащите им сервизни
помещения, находящи се в северното крило на етажа;
- част от ІІІ-ия етаж, както следва: кабинети от 314 до 335 вкл., ведно
с прилежащите им сервизни помещения и коридори към същите, находящи
се в източното, северното и част от южното крило на етажа;
- помещения, находящи се в източното крило на първи сутерен на
сградата, по споразумение между управителите на двете лечебни
заведения, а именно: коридор, фоайе, аптека, регистратура;

- Отделение за лъчетерапия към „Специализирана болница по
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков
– Варна“ ЕООД /промяна предназначение и преустройство на
съществуващ стол № 5, със санитарен блок към него, разположени в
сутерена на сградата на „Диагностично консултативен център 4 – Варна”
ЕООД/, за срок от 10 (десет) години.
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 6, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Осма точка - относно изменение на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г.“
и учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в
гр. Варна, ул. „Гургулят“ № 7 в полза на Фондация „Владиславово“. ПК
„Собственост и стопанство“ дава положително становище за срокът на
действие на социалната услуга.

1507-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД18023653ВН/10.12.2018 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“, допълва
Раздел XV „Недвижими имоти и вещи - частна общинска собственост, за
които Община Варна ще проведе процедура по учредяване право на
ползване по реда на чл. 39 от Закона за общинската собственост и
разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество“, с недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Владислав
Варненчик“, ул. „Гургулят“ № 7, интегриран като поземлен имот с
идентификатор 10135.4504.166 (десет хиляди сто тридесет и пет. четири
хиляди петстотин и четири.сто шестдесет и шест) по Кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Варна, с площ 624 (шестстотин двадесет и
четири) кв.м и сграда с идентификатор 10135.4504.166.1 (десет хиляди сто
тридесет и пет. четири хиляди петстотин и четири.сто шестдесет и шест.
едно), със застроена площ 180 кв.м, етажност: 1 (един) етаж, предмет на
Акт за общинска собственост № 1184/01.06.1999 г.
1507-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за
общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2 Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по

предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД18023653ВН/10.12.2018 г., Общински съвет – Варна учредява
безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, ул.
„Гургулят“ № 7, интегриран като ПИ 10135.4504.166 (десет хиляди сто
тридесет и пет. четири хиляди петстотин и четири.сто шестдесет и шест),
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна с площ от
624 (шестстотин двадесет и четири) кв.м и сграда с идентификатор
10135.4504.166.1 (десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди
петстотин и четири.сто шестдесет и шест. едно), със застроена площ 180
кв.м, етажност: 1 (един) етаж, предмет на АОС №1184/01.06.1999 г. – за
срока
на
Договор
за
възлагане
на
социална
услуга
№Д16001395ВН/19.10.2016 г., считано до 19.10.2021 г., в полза на
Фондация „Владиславово“, ЕИК 103196110, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, жк. „Владислав Варненчик“, ул. „Гургулят“ № 7 е
вписана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел под партиден № 25, том 14, стр. 131, фирмено дело
№ 4594/1997 г., представлявано от Виолета Желева Харизанова –
Председател на УС.
Общински съвет – Варна не освобождава Фондация „Владиславово“,
от заплащане на режийни разноски в полза на Община Варна съгласно
чл. 79, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови
отпадъци, данъка върху недвижимия имот се извършва от ползвателя за
негова сметка.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на
ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване.
Квалифицирано мнозинство е необходимо от 34 гласа. Резултатите от
гласуването са: за – 33; против – 2; въздържали се – 8; отсъстващи – 8.
Марица ГЪРДЕВА
…………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Борислав Нанков? .. Ами заявете за протокола как гласувате. … А,
вдигнахте ли? Не видях. Борислав Нанков за протокола – „за“.

Резултати от гласуването: за – 34; против – 2; въздържали се – 8;
отсъстващи – 7, предложението се приема.*
Заповядайте, г-жо Боева.
Юлияна БОЕВА
Така, девета точка е относно даване на съгласие Община Варна да
придобие в собственост недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, ул.
„Подвис“, на което ПК „Собственост и стопанство“ дава положително
становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване.
Юлияна БОЕВА
В процедура сме.
Тодор БАЛАБАНОВ
В процедура по … Процедура по гласуване. Ще Ви дам разбира се,
след гласуването веднага думата. …. Казах, че сме в процедура на
гласуване, ще Ви дам … Обявих процедурата, ще Ви дам възможност
веднага след гласуването да се изкажете. …. Ще Ви дам възможност - пак
казвам.
Асен МИЛАНОВ
……………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Как сте вдигнали ръце? …. Ами, по някакъв начин …. Отменям
процедурата по гласуване. Заповядайте, представете се на микрофона, за
да отбележим в протокола. Заповядайте.
Асен МИЛАНОВ
Асен Миланов. Представлявам „Ан груп“. Уважаеми г-н
председател, уважаеми дами и господа общински съветници. За тези два
посочени парцела не са налице решения на Общински съвет, така както
изисква чл. 4, ал. 2 от Наредбата на ОбС Варна. Участието на длъжностни
лица, представляващи Община Варна в посочената по-горе публична
продан не е в следствие на решение на Общински съвет. Искам .. Има ли
възможност да задам въпрос?
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбира се, да, заповядайте.

Асен МИЛАНОВ
По какъв начин, кой упълномощи г-н Бойновски да се яви на
публичната продан? И има ли - г-н Пейчев всъщност, има ли право в
пълномощното да го упълномощи да наддава без ограничения в лимита на
сумата?
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре, разбрах. Ще дам възможност да отговори. Това ли са
въпросите?
Асен МИЛАНОВ
Да.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Кой ще отговори? Моля само за тишина, да дадем
възможност за отговор. Г-н Пейчев, Вие ли ще отговорите? Заповядайте,
защото и г-н Бойновски споменаха и за това.
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Да, и той има, разбира се възможност. Уважаеми г-н председател,
уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми съграждани.
Всички действия, които са извършени от общинска администрация са
законосъобразни, така че нямам съмнения в това, което сме подготвили и
сме изпълнили и затова към момента, след като е приключила
процедурата, в която ние трябва така или иначе да посочим в решението на
общинския съвет стойността, след като е стигнало до съответната
стойност, тогава е и входирано предложението до Общински съвет.
Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. С две думи да допълня, нали стойността, която е
достигната тогава, се внася за разглеждане предложението от нас, нали и
ние вземаме съответното решение дали Община Варна да придобие или
съответно да не придобие. Г-н Костадинов, заповядайте, искахте думата.
…. Да, ще подложа отново на гласуване въпроса. Отмених гласуването,
предвид факта, че не съм видял, че има заявки за изказване.
Костадин КОСТАДИНОВ
Благодаря, г-н председател. Аз искам само да повторя нещо, което в
самото начало беше казано, когато коментирахме отпадането на тази точка
по същество от дневния ред и то беше следното – сега г-н Пейчев спомена,
че процедурата е законосъобразна. От друга страна обаче виждаме, че - и
това всеки един общински съветник може да го провери в пощата си, има

съдебно дело. Следователно тук има спор. Какво се случва, ако в
съдебното дело общината загуби? Ние затова предложихме в самото
начало да отпадне точката с оглед на това, че в момента определено има и
друго мнение по въпроса. Да, възможно е г-н Пейчев да е прав, но също
така е възможно и другата страна да е права. В този случай, предвид на
това, че вече има такива прецеденти и те не са добри за нас, като град и
община, ние трябва да гледаме преди всичко обществения интерес.
Предложението беше да отпадне точката. Сега точката така или иначе е в
дневния ред, не виждам, при условие, че има и зададени въпроси
конкретни и директни, не виждам основание тя да бъде подкрепена. И
въпросът ми към г-н Пейчев е, той винаги е бил, всъщност не само към
него, а и към всеки един, който е натоварен с отговорността да управлява
нашия град. Кой ще носи отговорността след това, ако примерно да кажем
общината загуби това дело? Имаше зададени въпроси още в самото начало,
колегата Липчев спомена за училище „Васил Левски“, аз също съм задавал
този въпрос. Така и не получих конкретен отговор, което както се видя при
нас е практика. Има хора, които подписват, а не носят никаква
отговорност. Накрая всички ние плащаме, обаче от нашите данъци. В
случая говорим просто за едно разумно отлагане. Ни повече, ни по-малко.
Това е. И това искат и доколкото разбирам ответната страна. Вече
решението остава от вас колеги, да го вземем. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Костадинов. Ще си позволя само да кажа какви биха
били правните последици, евентуално, ако бъде уважена жалбата на
Община Варна, ще трябва да се направи ново разпределение, съобразно
указанията на съда, което евентуално би наложило отново да бъде
разгледано. Евентуално казвам, отново да бъде разгледан въпросът на
Общински съвет. Не става въпрос тук за някаква щета или за нещо друго.
Просто ще се наложи повторно да бъде внесен за разглеждане. Заседанието
е на 6-ти февруари, съдебното и се очаква съдът да се произнесе. Като след
това ще започне да тече съответно срок за …
Костадин КОСТАДИНОВ
…………………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Напротив, тъй като ще започне да тече срок за внасяне на сумата по
…
Юлияна БОЕВА
Който ние ще загубим.

Тодор БАЛАБАНОВ
Който след изтичането му на практика общината ще загуби правото.
Заповядайте, да, да направите допълнително …
Асен МИЛАНОВ
Все пак, аз като зададох въпросите и като казах къде смятам, че има
нарушения цитирах, нали членове, алинеи, а г-н Пейчев, не получих
отговор конкретен. Да отговори конкретно как е спазил закона, кой е
извършил пълномощното също. Е ли възможно такова пълномощно да
бъде издадено?
Тодор БАЛАБАНОВ
Значи, аз Ви казвам, че е възможно да бъде издадено пълномощно.
Асен МИЛАНОВ
Че е?
Тодор БАЛАБАНОВ
Да. Адвокат съм, заявявам Ви, че е възможно да бъде, нали в
качеството си на адвокат. Г-н Пейчев не е юрист, няма как да цитира точно
членове от закона, нали. Говоря веднага.
Асен МИЛАНОВ
Още един въпрос. Общината обжалва разпределението на имота?
Тодор БАЛАБАНОВ
Сумите по разпределението. Да.
Асен МИЛАНОВ
И в същия момент предлага да се одобри и да се гласуват сумите?
Тодор БАЛАБАНОВ
Да.
Асен МИЛАНОВ
Всъщност какво правим в момента? Значи искаме … Какво правим?
Станислав ИВАНОВ
……………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Иванов, нека … Г-н Иванов, нека да не влизаме в диалогов
режим, много моля.

Асен МИЛАНОВ
Абсолютно неаргументирано отговаряте.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз обясних каква е процедурата. След евентуално съдебно решение,
в случай, че бъде отменено разпределението и бъде постановено
извършване на ново такова съобразно указанията на съда, съответно
въпросът ще бъде отново разгледан на заседание на Общински съвет.
Асен МИЛАНОВ
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Няма никакъв проблем в това нещо. Няма да има разпоредителна
сделка, докато се произнесе съда, ако това са Ви притесненията.
Асен МИЛАНОВ
Да. И последния ми въпрос. По кой член и по коя алинея г-н Пейчев
решава да изпрати г-н Бойновски да се яви на публичната продан?
Тодор БАЛАБАНОВ
Е, няма как да Ви отговоря на този въпрос наизуст.
Асен МИЛАНОВ
Защо? Нали би трябвало да го знае. Той да излезе и да каже. Аз
реших, защото аз разпределям бюджета на общината ....
Тодор БАЛАБАНОВ
Вижте, тук коментираме нали .. Не става въпрос за лични ….
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Аз така благодаря за поставените въпроси от господина. Не се
познаваме. Току-що тук беше поставен въпроса, че трябва да защитаваме
обществения интерес.
Асен МИЛАНОВ
Абсолютно.
Пейчо ПЕЙЧЕВ
В момента какво правим тук? Какво защитаваме? Не мога да разбера.
Асен МИЛАНОВ
Нищо.

Пейчо ПЕЙЧЕВ
Освен това, за да бъда точен и конкретен на всичките тези въпроси,
които ги поставяте и правите публичен съд, аз съм отговорил там, където
Вие сте се жалили. И в Специализираната прокуратура и в комисията по
антикорупция. Те са органите, които ще кажат дали има нарушение или
няма нарушение.
Асен МИЛАНОВ
А Вие като гражданин …
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Всичко, каквото съм отговорил, то ще дойде до вас сигурно като
решение. Те са хората, Специализираната прокуратура е тази, която ще
каже дали има нарушения. Така че от тук натам … Моля?
Асен МИЛАНОВ
……………./н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, не, нека не в диалогов режим. Какво значи …
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Затова казвам, че върви процедура, която вие сте направили като
жалба. Докато не се произнесе Специализираната прокуратура нямам
намерение да правя каквито и да било отговори и да ви задоволявам
любопитството.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Пейчев. ….. Г-н Иванов – заявка за изказване.
Добрин ИВАНОВ
По принцип аз не бях запознат с този казус, но щом има съдебно
производство, трябва да се изчака да мине и тогава да се гласува това
нещо. Това е моето мнение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Благодаря Ви.
Г-жо Иванова, нещо по-различно ли ще кажете от всички мотиви,
които бяха изложени до момента или ще приповторим някой от
преждеговорящите дами и господа?
Мария ДИМИТРОВА
Колега г-жа Димитрова.

Тодор БАЛАБАНОВ
Колега извинявам се, Иванова. Колега Иванова.
Мария ДИМИТРОВА
Не, просто ми сбъркахте името до колкото чух.
Тодор БАЛАБАНОВ
Димитрова, извинявам се.
Мария ДИМИТРОВА
Да. Сега, считам, че решението на общинския съвет е изключително
в обществена полза и за пръв път се различава мнението ми с г-н
Костадинов, за което му се извинявам.
Тодор БАЛАБАНОВ
А, извинявате се, че имате … На нас колко пъти се извинихте, че
имате различно мнение, г-жо Димитрова? На нас колко пъти се извинихте,
че имате различно мнение спрямо нашето?
Мария ДИМИТРОВА
Благодаря Ви, че е еднакво с Вашето и защитавате обществения
интерес в случая.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще дойда да Ви стисна ръката лично след малко.
Мария ДИМИТРОВА
Съжалявам, че Ви пренебрегнах и първо за г-н Костадинов казах, но
моля …
Тодор БАЛАБАНОВ
Само на теб ти благодарят.
Мария ДИМИТРОВА
Да. Минутка смях. Моля да бъде добавено едно изречение изрично в
това решение, че имотите ще бъдат придобити с цел използване по
предназначение, което са имали по кадастрален, по регулационен план от
83-та и кадастрален 92-ра междублокови пространства ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Това е въпрос на допълнително обсъждане.

Мария ДИМИТРОВА
…. със спортни и детски площадки, тъй като в момента те са зелени
площи, както и детелината горе и не могат съгласно ЗУТ-а да стават нещо
друго, освен зелена площ, предвид дефицита на зелени площи,
наводненията и презастрояването в квартала. Така че моля ви да гласувате
да бъде с едно изречение изрично добавено, за да отпадне всякакво
съмнение, че общината после ще продаде този имот и квартала вече
тотално ще се пръсне по шевовете. Благодаря Ви от името на жителите на
Цветния квартал и на „Подвис“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Вие представлявате жителите на Цветния квартал? Добре.
Мария ДИМИТРОВА
Точно така. 200 жители …
Тодор БАЛАБАНОВ
Това подлежи колега, на допълнително обсъждане и няма пречка да
бъде прието такова допълнително решение. Отново заявявам, че Община
Варна няма как да се разпореди с този имот …
Мария ДИМИТРОВА
Да, благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
…. без да има нарочно решение на Общински съвет. …. Г-н
Атанасов, не към мен моля Ви се, аз не съм заявил, че съм представляващ
… Да. … Заповядайте. Моля, ако имате различни аргументи извън тези,
които бяха вече съобщени, за да не …
Николай ПЕТКОВ
Добър ден на всички. Николай Петков се казвам. Тук съм в
качеството си на гражданин. Искам да задам следния въпрос към господата
от администрацията. Колко често се случва да издавате пълномощни,
които да са със стойност, която да е без лимит, тоест да се наддава без
лимит и колко важен е този имот …
Тодор БАЛАБАНОВ
Проблема е в цената ли само, извинявам се, уточняващо? Защото
това не е аргумент „в“ и „против“ вземането на това решение. Дайте
някакви конкретни аргументи без да поставяте въпроси.

Николай ПЕТКОВ
Конкретизирам. Искам да конкретизирам …
Тодор БАЛАБАНОВ
Въпросът с пълномощното беше изчистен.
Николай ПЕТКОВ
Защо е толкова важен този имот? И наистина ли целта е той да
остане зелена площ или както стана със съседните имоти – бяха застроени
с кооперации и има ли интерес на някой конкретен строителен
предприемач към този имот и това ли е целта на цялото заседание и на
цялото мероприятие, за да не си губим сега времето всички и да отиваме на
работа.
Тодор БАЛАБАНОВ
Към настоящия момент инвестиционно намерение не е подавано от
страна на никой строителен или какъвто и да било предприемач. За да бъде
удовлетворено евентуално такова инвестиционно намерение, отново
заявявам, че въпросът следва да бъде разгледан на нарочно заседание на
Общински съвет. Няма как администрацията самостоятелно да вземе
такова решение. Нали мисля че ясно, точно, изчерпателно отговарям, за да
не …
Николай ПЕТКОВ
Задавам тогава нов въпрос. Защо …
Тодор БАЛАБАНОВ
Ама не, не, вижте …
Николай ПЕТКОВ
Защо общината бърза да го вземе, след като не знае какво ще го
прави? Защо не изчака решението на съда?
Тодор БАЛАБАНОВ
Беше обяснено много добре. В случай, че се наложи повторно
разглеждане, ще бъде повторно разгледано отново въпроса с терена.
Николай ПЕТКОВ
Което не отговаря на въпроса защо бърза общината.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Беше обяснено вече защо.

Няма други мнения и съображения, колеги. Обявявам процедура по
гласуване. …. Не. Класифицирано.

1508-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 1 и чл. 34 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № ПНО15000539ВН-019ВН/09.01.2019 г., Общински съвет – Варна
дава съгласие Община Варна да придобие в собственост недвижими имоти,
находящи се в гр. Варна, ул. „Подвис“, както следва:
- 20 (двадесет) кв.м идеални части от ПИ 10135.2554.534 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и
четири.петстотин тридесет и четири), по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на район „Приморски“, одобрен със Заповед №
РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последващо изменение със Заповед
№ РД-18-15042-15.12.2014 г. на Началника на СГКК – Варна, целият с
площ 935 (деветстотин тридесет и пет) кв.м, начин на трайно ползване ниско застрояване до 10 м, парцел II – за жилищно строителство за сумата
от 17 050,00 лв. (седемнадесет хиляди и петдесет лева), без включен ДДС
и такси съдебни разноски по изпълнителното дело.
- 165 (сто шестдесет и пет) кв.м идеални части от ПИ 10135.2554.507
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и
четири.петстотин и седем), по Кадастралната карта и кадастралните
регистри на район „Приморски“, одобрен със Заповед РД-18-92/14.10.2008
г. на ИД на АГКК с площ 319 кв.м, начин на трайно ползване – за друг
обществен комплекс, парцел IV-11, в размер на 100 966,67 лв. (сто хиляди
деветстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки), без
включен ДДС и такси съдебни разноски по изпълнителното дело.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да
проведе съответните процедури, както и осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
Резултати от гласуването: за – 29; против – 9; въздържали се – 5;
отсъстващи – 8, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Така, искам да кажа две думи във връзка с това.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте, стига да не се повтаряте.

Юлияна БОЕВА
Значи за тези, които не са на ясно, когато има съдебна делба нали,
когато има двама съсобственика, има съдебна делба, имотите са
неподеляеми – съдът излиза с решение, че се изнасят на публична продан.
Издава се изпълнителен лист, съдебен изпълнител обявява имота за
продан. В случая общината е наддала, нали колкото е необходимо.
Николай ПЕТКОВ
Точно така ………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Нека не прекъсвайте.
Николай ПЕТКОВ
………….… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Не прекъсвайте, много моля.
Юлияна БОЕВА
Няма как …
Тодор БАЛАБАНОВ
Вас никой не ви прекъсваше, докато говорихте, нали.
Николай ПЕТКОВ
Нека да каже цялата процедура до ….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Няма какво да казва цялата процедура.
Юлияна БОЕВА
Ами това е.
Николай ПЕТКОВ
……………. /н.р./
Юлияна БОЕВА
Точно така, да продължим нататък.
Николай ПЕТКОВ
……………. /н.р./

Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте, г-жо Боева. Казах без да се повтаряме да продължаваме
с дневния ред.
Николай ПЕТКОВ
……………. /н.р./
Юлияна БОЕВА
Ами това е, което …
Тодор БАЛАБАНОВ
Не прекъсвайте.
Юлияна БОЕВА
Общината да стане собственик на имота.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Боева, продължете с точките по дневния ред.
Николай ПЕТКОВ
……………. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Господине правя забележка. Нарушавате реда в залата. Ако искате
можем допълнително в почивката да разискваме въпроса. Няма никакъв
проблем за това.
Заповядайте, г-жо Боева със следващата точка.
Юлияна БОЕВА
Така, десета точка. Десета точка е - относно поправка на очевидна
фактическа грешка в решение № 1383-4(35)/05.10.2018 г. на Общински
съвет – Варна, на което ПК „Собственост и стопанство“ дава положително
становище.

1509-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от
Административно-процесуалния кодекс и във връзка с писмо от Петър
Гърбузов – Директор на дирекция „Инженерна инфраструктура и
благоустрояване“ с рег. № ИИБ19000062ВН/08.01.2019 г., Общински съвет
– Варна променя свое Решение № 1383-4(35)/05.10.2018 г., като текста:
„Елпромско дере“ в участъка на пресичане от кабелните линии в поземлен
имот с идентификатор 10135.3514.293…“, да се чете както следва:

„Елпромско дере“ в участъка на пресичане от кабелните линии в поземлен
имот с идентификатор 10135.3514.280…“, като същото в цялост придобива
следния вид:
„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,
б. „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за водите и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № РД18018621ВН/25.09.2018 г., Общински
съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да издаде разрешително
за ползване на воден обект публична общинска собственост – „Елпромско
дере“ в участъка на пресичане от кабелните линии в ПИ с идентификатор
10135.3514.280 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
четиринадесет.двеста и осемдесет), район „Владислав Варненчик“, град
Варна с цел реализация на проект: „Изграждане на БКТП 1х 630kVA,
20/0,4kV (с монтаж на трансформатор 160kVA) в ПИ с идентификатор
10135.3514.293, по плана на ЗПЗ, район „Владислав Варненчик“, град
Варна и електрозахранването му с кабелни линии 20kV от стълб СРС, изв.
„Езерово“, град Варна“.“
Тодор БАЛАБАНОВ
Не виждам мнения и съображения, колеги. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 1; въздържали се – 3;
отсъстващи – 6, предложението се приема.*
Г-жо Боева, заповядайте, ще помоля да изчетете проектите за
решения предвид факта, че са постъпили като допълнителни точки в
дневния ред.
Юлияна БОЕВА
Така, относно изменение на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и учредяване
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ е в гр. Варна, ул.
„Преслав“ № 53 в полза на Сдружение „Идеа“.

1510-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № Д15001399ВН-007ВН/24.01.2019 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019“: като в Раздел
XV „Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за които
Община Варна ще проведе процедура по учредяване право на ползване по

реда на чл. 39 от Закона за общинската собственост и разпоредбите на
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество“, се включи част от недвижим имот, находящ се в гр. Варна,
ул. „Преслав“ № 53, представляващ прилежащи изба и коридор с обща
площ 46 (четиридесет и шест) кв.м, предмет на Акт за публична общинска
собственост № 6355/13.04.2018 г., вписан в книгите по вписванията на
15.04.2011г., том XXI, Акт №131, вх. регистър 7472, дело 4454.
1510-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за
общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № Д15001399ВН007ВН/24.01.2019 г., Общински съвет – Варна предоставя на Сдружение
„ИДЕА“, БУЛСТАТ 175790260, със седалище и адрес на управление:гр.
Варна, ул. „Синчец“ 19, ет. 3, ап. 11, представлявано от Тихомир Йорданов
Донев – Председател, част от недвижим имот, находящ се в гр. Варна,
„Преслав“ № 53, представляващ прилежащи изба и коридор с обща площ
46 (четиридесет и шест) кв.м, предмет на Акт за публична общинска
собственост № 6355/13.04.2018 г., вписан в книгите по вписванията на
15.04.2011г., том XXI, Акт № 131, вх. регистър 7472, дело 4454 за срок до
24.08.2020 г.
Общински съвет – Варна не освобождава Сдружение „ИДЕА“,
БУЛСТАТ 175790260 от заплащане на режийни разноски в полза на
Община Варна съгласно чл. 79, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови
отпадъци, данъка върху недвижимия имот се извършва от ползвателя за
негова сметка.
Възлага на кмета на Община Варна издаването на заповед и
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху
гореописания имот, както и осъществяването на всички действия,
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги имате думата за мнения и съображения. Не виждам. Режим
на гласуване. Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на
настоящото решение. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 7;
отсъстващи – 6, предложението се приема.*
Г-жо Боева, продължете.

Юлияна БОЕВА
Следваща точка - относно обявяване за частна общинска собственост
на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Дойран“ № 17 - 19 и вземане на
решение за дарение на имота в полза на фондация „Карин дом“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД18020493ВН-009ВН/29.01.2019 г., Общински съвет –
Варна обявява за частна общинска собственост недвижим имот, находящ
се в гр. Варна, ул. „Дойран“ № 17-19, представляващ поземлен имот с
проектен идентификатор 10135.2556.383 (десет хиляди сто тридесет и пет.
две хиляди петстотин петдесет и шест.триста осемдесет и три) с площ 2
450 (две хиляди четиристотин и петдесет) кв.м.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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. №
РД18020493ВН-009ВН/29.01.2019 г., Общински съвет – Варна, създава и
Раздел XXII „Недвижими имоти, за които Община Варна ще открие
процедура на основание чл. 37 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на организации с
нестопанска цел“ към „Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост през 2019 година“ и допълва същата с
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Дойран“ № 17-19,
представляващ поземлен имот с проектен идентификатор 10135.2556.383
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и
шест.триста осемдесет и три) с площ 2 450 (две хиляди четиристотин и
петдесет) кв.м.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 37 а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД18020493ВН009ВН/29.01.2019 г., Общински съвет – Варна дарява на Фондация „Карин
дом“, с адрес на управление гр. Варна, местност „Свети Никола“, ПК 104,
правото на собственост върху недвижим имот с проектен идентификатор
10135.2556.383 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
петдесет и шест.триста осемдесет и три) с площ 2 450 (две хиляди
четиристотин и петдесет) кв.м, с данъчна оценка възлизаща на 171 990 лв.,
находящ се в гр. Варна, ул. “Дойран“ № 17-19, съгласно Акт за общинска
собственост № 8218/19.03.2015 г., вписан в Служба по вписвания гр. Варна
с вх. рег. № 6244/24.03.2015 г., Акт №1, дело № 3150 с цел изграждане на
Комплекс за социално – здравни и образователни услуги за деца с
увреждания и техните семейства със срок на въвеждане в експлоатация до

3 (три) години от сключване на договора за дарение, като се предоставят и
социални услуги в полза на Община Варна.
Община Варна си възстановява собствеността върху недвижим имот
с проектен идентификатор 10135.2556.383 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин петдесет и шест.триста осемдесет и три) с площ
2 450 (две хиляди четиристотин и петдесет) кв.м, ако в горецитирания срок
Фондация „Карин дом“ не реализира Комплекс за социално – здравни и
образователни услуги за деца с увреждания и техните семейства.
За дарението се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и
договорите.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението и сключване на договор за
дарение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-жо Боева. Уважаеми колеги, предстои ни да гласуваме
едно така доста отговорно решение, което в исторически план много рядко
се случва, даже аз последните два мандата не си спомням такъв тип
решения Общински съвет да е вземал. Тук е изпълнителния директор на
фондацията заедно с екипа си. Ще дам думата да ни даде … Заповядайте
даже отпред, ако … Да ни даде малко повече разяснения относно
намеренията на фондацията, проектите, възможностите за финансиране,
които сте осигурили и т.н.
Мая ДОНЕВА
Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа
общински съветници, представители на администрацията и граждани.
Много се радвам, че имам възможността да ви дам малко повече яснота
върху това, което предстои пред „Карин дом“. През 2017 г. е одобрен грант
на стойност 1 980 000 евро за изграждане на терапевтичен център със
социално-образователно и здравен характер, чрез който да подкрепим все
повече деца с множество увреждания, деца със специални потребности и
техните родители. Към момента знаете, повечето от вас включително са
били на гости в „Карин дом“. Знаете, че ние сме в Морската градина, в
семейния имот на г-н Станчов, който е къща адаптирана за център и
всъщност в момента този грант ни дава възможност да изградим център,
който да бъде по съвременен начин с включващ дизайн, включваща
архитектура. Цялото финансиране е предоставено от фондация „Велукс“
безвъзмездно, това е социална инвестиция. Няма възможност да се
използва за друго и няма как да бъде използвана без да имаме терен, на
който да строим. Това доведе и до входиране на предложението към
Община Варна и това всъщност е начина, по който този проект може да

бъде реализиран. С мен също така са административния директор на
„Карин дом“, директора на обучителния център и директора на социалните
услуги. Ако имате конкретни въпроси към нас, ще се радваме да
отговорим. Това е един от най-големите проекти в тази сфера, който ще се
реализира в този период в България с външно финансиране. Безвъзмездно
е и отново повтарям това е нещо, което според мен е изключително добра
инвестиция за целия регион. Ще успеем да покрием 23 - 25 % повече деца
от региона и до 50 % повече деца от страната, защото в момента всъщност
имаме много деца, които пътуват до Варна, за да получават терапевтични
услуги и се надяваме това предложение да бъдем подкрепено от вас,
апелираме да го подкрепите, за да можем да го направим. Благодаря ви за
вниманието.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-жо Донева.
Мая ДОНЕВА
Ако има някакви въпроси …
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Гуцанов има заявка за изказване или съответно въпрос, каквото
прецени. Заповядайте.
Борислав ГУЦАНОВ
Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Не вярвам
да има общински съветник в залата, който да не е посещавал „Карин дом“
по една или друга причина и смятам, че това е наистина едно благородно
дело и трябва единодушно поне призовавам да нямаме разногласия поне
по тази тема и да го гласуваме по подобаващ, достоен начин за варненци.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Гуцанов. Въпреки нашите политически различия, аз
се присъединявам към Вашия апел. Д-р Митковски …. Колеги, ако няма
други мнения и съображения подлагам предложението на гласуване.
имайте предвид, че се изисква най-тежкото възможно, съгласно
изискванията на закона квалифицирано мнозинство, а именно 39 гласа в
подкрепа на предложението. Режим на гласуване.

1511-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3 и чл. 6, ал. 1 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД18020493ВН-009ВН/29.01.2019 г., Общински съвет –

Варна обявява за частна общинска собственост недвижим имот, находящ
се в гр. Варна, ул. „Дойран“ № 17-19, представляващ поземлен имот с
проектен идентификатор 10135.2556.383 (десет хиляди сто тридесет и пет.
две хиляди петстотин петдесет и шест.триста осемдесет и три) с площ 2
450 (две хиляди четиристотин и петдесет) кв.м.
1511-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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. № РД18020493ВН-009ВН/29.01.2019 г., Общински съвет – Варна,
създава и Раздел XXII „Недвижими имоти, за които Община Варна ще
открие процедура на основание чл. 37 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
организации с нестопанска цел“ към „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 година“ и допълва
същата с недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Дойран“ № 17-19,
представляващ поземлен имот с проектен идентификатор 10135.2556.383
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и
шест.триста осемдесет и три) с площ 2 450 (две хиляди четиристотин и
петдесет) кв.м.
1511-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 5 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 37 а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД18020493ВН009ВН/29.01.2019 г., Общински съвет – Варна дарява на Фондация
„Карин дом“, с адрес на управление гр. Варна, местност „Свети Никола“,
ПК 104, правото на собственост върху недвижим имот с проектен
идентификатор 10135.2556.383 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин петдесет и шест.триста осемдесет и три) с площ 2 450
(две хиляди четиристотин и петдесет) кв.м, с данъчна оценка възлизаща на
171 990 лв., находящ се в гр. Варна, ул. “Дойран“ № 17-19, съгласно Акт за
общинска собственост № 8218/19.03.2015 г., вписан в Служба по
вписвания гр. Варна с вх. рег. № 6244/24.03.2015 г., Акт №1, дело № 3150 с
цел изграждане на Комплекс за социално – здравни и образователни
услуги за деца с увреждания и техните семейства със срок на въвеждане в
експлоатация до 3 (три) години от сключване на договора за дарение, като
се предоставят и социални услуги в полза на Община Варна.
Община Варна си възстановява собствеността върху недвижим имот
с проектен идентификатор 10135.2556.383 (десет хиляди сто тридесет и
пет.две хиляди петстотин петдесет и шест.триста осемдесет и три) с площ
2 450 (две хиляди четиристотин и петдесет) кв.м, ако в горецитирания срок

Фондация „Карин дом“ не реализира Комплекс за социално – здравни и
образователни услуги за деца с увреждания и техните семейства.
За дарението се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и
договорите.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението и сключване на договор за
дарение.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 6, предложението се приема.*
Благодаря на всички колеги за подкрепата. Наистина смятам, че
взехме едно доста отговорно решение днес. Пожелавам успех на
фондацията при реализиране на новия проект.
Преминаваме към точка трета 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 „Годишен план за приватизация за 2019 г.“
(2) – утвърждаване на независими оценители и правоспособни
юристи.
(3) – откриване на процедура за приватизация на обекти по
приходната част на „Годишния план за приватизация за 2019 г.“
(4) – възлагане изготвянето на анализи на правното състояние,
приватизационни оценки и информационни меморандуми на обекти с
открита процедура по приватизация по приходната част на „Годишния
план за приватизация за 2019 г.“
Докл.: Петко Бойновски – Председател на КПСК
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Бойновски, заповядайте. Тази година ще имате честта да не
четете предложенията за решения.
Петко БОЙНОВСКИ
Благодаря за което на Общински съвет. Благодаря, г-н председател.
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински съветници,
граждани, представители на администрацията. На вашето внимание
предложения за решения от Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол.
Първа подточка – относно приемане на „Годишен план за
приватизация
за
2019
г.“
Комисията
по
приватизация
и
следприватизационен контрол дава положително становище.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1512-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна,
приема „Годишен план за приватизация за 2019г.”, съгласно
приложение.
Янко СТАНЕВ
Мнения, съображения? Няма. Колеги, процедура по гласуване, моля.

Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 4;
отсъстващи – 6, предложението се приема.*
Колега.
Петко БОЙНОВСКИ
Втората подточка – утвърждаване на независими оценители и
правоспособни
юристи.
Комисията
по
приватизация
и
следприватизационен контрол дава положително становище.
Това е по отношение на независимите оценители и по отношение на
правоспособните юристи също дава положително становище.

1513-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 6 и чл. 6.1. от Правилника
за дейността на комисията за приватизация и следприватизационен
контрол и съгласно т. 7 на свои решения № 553-6(14)/20.12.2016 г., №
1018-13(22)/30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. и № 1019-13(22)/30.11.2017 г. и
01.12.2017 г., Общински съвет – Варна утвърждава независими оценители
за изготвяне на приватизационни оценки на предложените за
приватизация обекти, както следва:
- Петя Хараланова Добрева
- „Булкарго” ООД
- „Галакт” ООД
- Стефан Иванов Бянов
- Нелияна Иванова Иванова
- Цвета Василева Вълчева
- Пенка Йорданова Димитрова
- Людмил Иванов Велинов
- Марин Михайлов Михайлов
- Бисер Николов Атанасов
- Петър Атанасов Влаев
- Петранка Койчева Маринова
- Максим Николов Ставрев
- Светлана Иванова Бончева
- Цветана Георгиева Ангелова
- Невяна Ангелова Григорова
- Донка Георгиева Михайлова
- Светлана Рускова Дафова
- Калина Василева Василева
- „Булекс консулт‟ ЕООД
- Николай Недков Ангелов
- Петка Димитрова Христова

- Димитър Петров Христов
- Силвия Богданова Иванова
- Диана Добрева Велинова
- „Персин‟ ЕООД
- „Велинов консулт“ ЕООД
- „Пасаж консулт 2‟ ЕООД

1514-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 6 и чл. 6.1. от Правилника
за дейността на комисията за приватизация и следприватизационен
контрол и и съгласно т. 7 на свои решения № 553-6(14)/20.12.2016 г., №
1018-13(22)/30.11.2017г. и 01.12.2017 г. и № 1019-13(22)/30.11.2017г. и
01.12.2017 г., Общински съвет – Варна утвърждава правоспособни
юристи за изготвяне на анализи на правното състояние на
предложените за приватизация обекти, както следва:
- Томина Николова Томова
- Христина Димитрова Димитрова
Янко СТАНЕВ
Благодаря, г-н Бойновски. Колеги, мнения, съображения? Запознати
сте с хората. Благодаря ви, процедура по гласуване.
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 6, предложението се приема.*
Г-н Бойновски.
Петко БОЙНОВСКИ
Следваща подточка – откриване на процедура за приватизация на
обекти по приходната част на „Годишния план за приватизация за 2019 г.“
по отношение на обект нежилищен имот частна общинска собственост на
ул. „Славянска“ № 1, 3, 5, по отношение на обект нежилищен имот частна
общинска собственост на ул. „Чаталджа“ № 49, на ул. „Гоце Делчев“ № 63,
представляващ гараж № 3, на ул. „Гоце Делчев“ № 63, представляващ
гараж № 5 и на ул. „Топола“ № 36. Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол дава положително становище.

Янко СТАНЕВ
Г-н Бойновски, Вие по този начин изпреварихте желанието ни да
гласуваме анблок ли? Защото … нищо. Ще ги гласуваме едно по едно, тъй
като и двете предложения бяха изчетени.
Приложение 3 гласуваме откриване процедура по приватизация на
обекти в приходната част на „Годишния план за приватизация за 2019 г.“
Колеги, мнения и съображения? Няма. Тези, които са „за“ да гласуват с
удоволствие, така както гласувахте и да не казвам какво.

1515-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2 и във връзка с
чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол,
Общински съвет – Варна реши:
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен
имот, находящ се в град Варна, ул. „Славянска” № 1,3,5, представляващ
помещения, предмет на АОС № 7755/05.09.2014г.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити,
отнасящи се до обекта.

1516-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2 и във връзка с
чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол,
Общински съвет – Варна реши:
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен
имот, находящ се в град Варна, ул. „Чаталджа” № 49, представляващ
помещения(кафе-клуб), предмет на АОС № 8191/19.03.2015г.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити,
отнасящи се до обекта.

1517-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2 и във връзка с
чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол,
Общински съвет – Варна реши:
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен
имот, находящ се в град Варна, бул. „Гоце Делчев” № 63, представляващ
гараж № 3, предмет на АОС № 9402/07.02.2017г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити,
отнасящи се до обекта.

1518-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2 и във връзка с
чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол,
Общински съвет – Варна реши:
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен
имот, находящ се в град Варна, ул. „Гоце Делчев” № 63, представляващ
гараж № 5, предмет на АОС № 9401/07.02.2017г.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити,
отнасящи се до обекта.

1519-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2 и във връзка с
чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол,
Общински съвет – Варна реши:
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен
имот, находящ се в град Варна, ул. „Топола” № 36, представляващ гараж
№ 2, предмет на АОС № 5947/30.11.2009г.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити,
отнасящи се до обекта.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 5;
отсъстващи – 6, предложението се приема.*
Знаете, че гласувахме по точка 3 имотите, които са в точката, както
бяха изчетени от г-н Бойновски.
Петко БОЙНОВСКИ
По следваща точка четири.
Янко СТАНЕВ
Следваща точка четири.

Петко БОЙНОВСКИ
Относно възлагане изготвянето на анализи на правното състояние,
приватизационни оценки и информационни меморандуми на обекти с
открита процедура по приватизация по приходната част на „Годишния
план за приватизация за 2019 г.“.
Г-н председател предлагам да бъдат гласувани анблок, тъй като
нормативните основания са едни и същи.
Янко СТАНЕВ
Благодаря на г-н Бойновски. Този път сложихме изречението,
необходимото. Колеги, мнения и съображения? Няма. Политически …..
/н.р./ и стенания няма. Гласуване по въпроса. Нещо корпоративно тук –
таме? И това няма. Да гласуваме.
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 5;
отсъстващи – 7, предложението се приема.*
Петко БОЙНОВСКИ
И сега по всяко едно от решенията на едни и същи основания за
обект на „Славянска” № 1, 3, 5 за анализ на правното основание Томина
Томова, за приватизационна оценка и меморандум Петя Добрева.
За обект на „Чаталджа” № 49, меморандум от Христина Димитрова,
приватизационна оценка и меморандум от „Булкарго‟ ООД.
За обект на „Гоце Делчев” № 63 - гараж № 3 меморандум Томина
Томова, оценка и меморандум „Галакт‟ ООД.
За обект на „Гоце Делчев” № 63 - гараж № 5 за анализ на правното
състояние Христина Димитрова, за изготвяне на приватизационна оценка и
меморандум Стефан Бянов.
За обект на „Топола” № 36 за меморандум и приватизационна оценка
Нелияна Иванова Иванова, за анализ на правното състояние Томина
Николова Томова.
За обект на „Съборни” № 44 за анализ на правното състояние
Христина Димитрова, за изготвяне на приватизационна оценка и
меморандум Цвета Василева Вълчева.
За обект на „Христо Ботев” № 18, вх. 5, ет. 13, ателие № 1 –
меморандум и оценка Пенка Димитрова, анализ на правното състояние
Томина Томова.
За обект на „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, ателие № 3 - анализ на
правното състояние Христина Димитрова, приватизационна оценка и
меморандум Людмил Велинов.
За обект на „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, ателие № 1 - анализ на
правното състояние Томина Томова, приватизационна оценка и
меморандум Марин Михайлов.

За обект на „Христо Ботев” № 18, вх. 5, ет. 13, ателие № 3 - анализ на
правното състояние Христина Димитрова, приватизационна оценка и
меморандум Бисер Атанасов.
И последния обект на ул. „Капитан І-ви ранг Георги Купов” № 37 анализ на правното състояние Томина Томова, приватизационна оценка и
меморандум Петър Атанасов Влаев.
Янко СТАНЕВ
Г-н Бойновски, пропусна да каже анблок да гласуваме. Затова първо
ще гласуваме предложението всички тези решения да бъдат гласувани
анблок. Тези, които са съгласни с това да ги гласуваме анблок, моля да
гласуват.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 1; въздържали се – 5;
отсъстващи – 9, предложението се приема.*
Гласуване по същество. Мнения и съображения? Няма. Тези, които
са …. Джиков – „за“, по предишното.
Гласувайте моля ви, че приближаваме точката, която е
основополагаща. Г-н Иванов?

1520-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с
чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП, Общински съвет – Варна приема
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на
анализ на правното състояние, информационен меморандум и
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град
Варна, ул. „Славянска” № 1,3,5, представляващ помещения, предмет на
АОС № 7755/05.09.2014г., като възлага на кмета на община Варна нейното
провеждане.
За участие в нея да бъдат поканени:
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова
Томова (правоспособен юрист);
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен
меморандум Петя Хараланова Добрева (независим оценител).

1521-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с

чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП, Общински съвет – Варна приема
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на
анализ на правното състояние, информационен меморандум и
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град
Варна, ул. „Чаталджа” № 49, представляващ помещения (кафе-клуб),
предмет на АОС № 8191/19.03.2015г., като възлага на кмета на Община
Варна нейното провеждане.
За участие в нея да бъдат поканени:
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова
Димитрова (правоспособен юрист);
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен
меморандум „Булкарго‟ ООД (независим оценител).

1522-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с
чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП, Общински съвет – Варна приема
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на
анализ на правното състояние, информационен меморандум и
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град
Варна, ул. „Гоце Делчев” № 63, представляващ гараж № 3, предмет на
АОС № 9402/07.02.2017г., като възлага на кмета на Община Варна нейното
провеждане.
За участие в нея да бъдат поканени:
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова
Томова (правоспособен юрист);
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен
меморандум „Галакт‟ ООД (независим оценител).

1523-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с
чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП, Общински съвет – Варна приема
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на
анализ на правното състояние, информационен меморандум и
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град
Варна, ул. „Гоце Делчев” № 63, представляващ гараж № 5, предмет на

АОС № 9401/07.02.2017 г., като възлага на кмета на община Варна нейното
провеждане.
За участие в нея да бъдат поканени:
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова
Димитрова (правоспособен юрист);
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен
меморандум Стефан Иванов Бянов (независим оценител).

1524-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с
чл.5, ал.2 от НВИДСППСКВПП, Общински съвет – Варна приема решение
за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ
на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна
оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул.
„Топола” № 36, представляващ гараж № 2, предмет на АОС №
5947/30.11.2009г., като възлага на кмета на Община Варна нейното
провеждане.
За участие в нея да бъдат поканени:
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова
Томова (правоспособен юрист);
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен
меморандум Нелияна Иванова Иванова (независим оценител).

1525-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с
чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и свое решение № 1654-9(34)/21.07.2014
г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура,
чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние,
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински
нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул. „Съборни” № 44,
представляващ сграда и земя, предмет на АОС № 1261/02.07.1999 г., като
възлага на кмета на Община Варна нейното провеждане.
За участие в нея да бъдат поканени:
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова
Димитрова (правоспособен юрист);

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен
меморандум Цвета Василева Вълчева (независим оценител).

1526-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с
чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и свои решения № 1661-9(34)/21.07.2014
г. и № 1769-8/36/11,12.11.2014 г., Общински съвет – Варна приема
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на
анализ на правното състояние, информационен меморандум и
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в гр.
Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 5, ет. 13, ателие № 1, предмет на
АОС № 252/08.09.1997г.”, като възлага на кмета на Община Варна нейното
провеждане.
За участие в нея да бъдат поканени:
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова
Томова (правоспособен юрист);
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен
меморандум Пенка Йорданова Димитрова (независим оценител).

1527-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с
чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и свое решение № 1662-9(34)/21.07.2014
г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура,
чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние,
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински
нежилищен имот, находящ се в град Варна, бул. „Христо Ботев” № 18,
вх. 9, ет. 13, ателие № 3, предмет на АОС № .250/09.09.1997 г., като
възлага на кмета на Община Варна нейното провеждане.
За участие в нея да бъдат поканени:
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова
Димитрова (правоспособен юрист);
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен
меморандум Людмил Иванов Велинов (независим оценител).

1528-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с
чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и свое решение № 1663-9(34)/21.07.2014
г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура,
чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние,
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински
нежилищен имот, находящ с в град Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх.
9, ет. 13, ателие № 1, предмет на АОС № 255/09.09.1997 г., като възлага на
кмета на Община Варна нейното провеждане.
За участие в нея да бъдат поканени:
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова
Томова (правоспособен юрист);
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен
меморандум Марин Михайлов Михайлов (независим оценител).

1529-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с
чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и свои решения № 1664-9(34)/21.07.2014
г. и № 1770-8(36)/11,12.11.2014 г., Общински съвет – Варна приема
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на
анализ на правното състояние, информационен меморандум и
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град
Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 5, ет. 13, ателие № 3, предмет на
АОС № 253/08.09.1997 г., като възлага на кмета на Община Варна нейното
провеждане.
За участие в нея да бъдат поканени:
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова
Димитрова (правоспособен юрист);
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен
меморандум Бисер Николов Атанасов (независим оценител).

1530-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. , чл. 26, ал. 1 и ал. 2
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с
чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и свое решение № 17688(36)/11,12.11.2014 г., Общински съвет – Варна приема решение за

откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна
оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул.
„Капитан І-ви ранг Георги Купов” № 37, представляващ част от сграда,
предмет на АОС № 6683/29.12.2011 г., като възлага на кмета на Община
Варна нейното провеждане.
За участие в нея да бъдат поканени:
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова
Томова (правоспособен юрист);
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен
меморандум Петър Атанасов Влаев (независим оценител).
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 5;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Петко БОЙНОВСКИ
Благодаря Ви.
Янко СТАНЕВ
И аз благодаря. Г-н Иванов, Г-н Иванов. … А, то е „Структури“. ….
Чакайте. Да, да, да. …. Нали ги завъртяхме. Аз по инстинкт говоря.
Следваща точка четвърта от дневния ред.

IV.
По точка четвърта от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК
„Структури и общинска администрация“ относно:
(1) – промяна на организационно – управленската структура на
Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“.
Докл.: Милена Димова – Председател на ВрК „СОА“
Янко СТАНЕВ
Миленче, заповядай. Г-жа Димова. Нали врътнахме точката, за да
бъде точно.
Милена ДИМОВА
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, изчитам проекта на
решение на ВрК „Структури и общинска администрация“ - относно
одобряване на промени в структурата на Общинско предприятие
„Управление на проекти и озеленяване“. ВрК „Структури и общинска
администрация“ дава положително становище.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1531-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД18024104ВН/17.12.2018 г., Общински съвет –
Варна изменя и допълва Раздел Пети - Структура на звеното, т. 16 от
Правилника за дейността на Общинско предприятие „Управление на
проекти и озеленяване“, приет с решение № 1270-7(21)08.12.2004 г. на
Общински съвет – Варна, като от организационно-управленската
структура, прехвърля и трансформира 15 щатни бройки на длъжност - 5
бр. шофьор и 10 бр. работник озеленяване от дейност 622 - Озеленяване в
дейност 629 - Други дейности по опазване на околната среда на длъжност 5 бр. шофьор и 10 бр. работник поддръжка.
Същата запазва своята численост и придобива следния вид:
1. Организационно-управленска структура на дейност 622 Озеленяване
- Директор - 1
- Заместник-директор - 1
- Главен счетоводител - 1
- Счетоводител - 2

- Административен секретар - 1
- Специалист УЧР - 1
- Специалист ТРЗ - 1
- Специалист ОНОТ - 2
- Техник озеленител – 6
- Шофьор - 19
- Работник озеленяване - 199
- Работник резач - 4
- Работник поддръжка паркова мебел - 3
- Общ работник - 19
Общо: 260
2. Организационно-управленска структура на дейност 623 - Чистота
- Организатор по труда - 8
- Техн. отговорник автопарк - 1
- Шофьор - 11
- Общ работник - 35
Общо: 55
3. Организационно-управленска структура на дейност 629 – Други
дейности по опазване на околната среда
- Шофьор – 5
- Работник поддръжка – 10
Общо: 15
Янко СТАНЕВ
Благодаря. Колеги, мнения и съображения? Няма. Процедура по
гласуване. Благодаря на г-жа Димова. Сега вече г-н Иванов, заповядайте.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 5;
отсъстващи – 8, предложението се приема.*
Следваща точка пета от дневния ред.

V.
По точка пета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Финанси и бюджет” относно:
(1) – приемане бюджета на Община Варна за 2019 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
„Дарик радио - Варна” за медийна подкрепа на „Варна – Европейски град
на спорта 2019“.
(6) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
„Радио Варна“ за съвместна работа в областта на културата и обществения
живот.
(7) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
„Труд медиа“ ЕООД за популяризиране на работата на органите на местно
самоуправление в Община Варна.
(8) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
„Медия груп 24“ ЕООД за медийно отразяване на дейността на Община
Варна и Общински съвет – Варна.
(9) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
„БРАТ-BG“ медийна подкрепа за популяризиране на инициативите и
добрите практики на органите за местно самоуправление.
(10) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
Информационна агенция BGtourism.bg – част от групата на Роял
Комюникейшън за информационно сътрудничество и представяне на
Община Варна.
(11) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
„Про нюз България“ АД за популяризиране на морската столица „Варна –
Европейски град на спорта през 2019 г.“.
(12) – даване на съгласие за сключване на анекс към договор за
безвъзмездна финансова помощ и упълномощаване на кмета на Община
Варна да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на
регионалното развитие и благоустройство, по проект „Естетизация и
модернизация на градската среда във Варна“ на ОП „Региони в растеж“
2014 - 2020 г.

(13) – даване на съгласие кметът на Община Варна да издаде Запис
на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и
благоустройство за изпълнение на проект „Прилагане на мерки за
енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР –
Варна“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.
(14) – изменение и допълнение на т. 13.1 от Приложение № 2 към
Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на
услуги на територията на Община Варна.
(15) – изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет –
Варна за определяне размера на местните данъци на територията на
Община Варна.
(16) – изменение и допълнение на решение № 1744-4(36)/11,
12.11.2014 г. на Общински съвет – Варна.
(17) – опрощаване на държавни вземания.
(18) – вземане на решение за предоставяне на абонаментни карти за
нуждите на „Дружеството на инвалидите – Варна“.
(19) – взема решение за предоставяне на абонаментни карти за
нуждите на Дружество за хора с увреждания „Бриз - 2014“.
Докл.: Станислав Иванов – Председател ПК „ФБ“
Янко СТАНЕВ
Заповядайте, г-н Иванов.
Станислав ИВАНОВ
Благодаря, г-н председател. Уважаеми колеги, уважаема
администрация, скъпи съграждани. Относно приемане на бюджета на
Община Варна за 2019 г. по приходи и разходи и приложения към него. ПК
„Финанси и бюджет“ дава положително становище.
Проектът за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10, чл. 27, ал. 4, т. 5, чл. 52, ал. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 50 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., чл. 39, чл.
94 от Закона за публичните финанси и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД19000743ВН/15.01.2019 г. и съответния
регистрационен номер, Общински съвет – Варна приема бюджета на
Община Варна в приходна и разходна част 406 700 000 лв.
Янко СТАНЕВ
Това е макрорамката.
Станислав ИВАНОВ
Това е макрорамката. Точно така.

Янко СТАНЕВ
Мнения и съображения? По макрорамката. Не виждам. …
Заповядайте, г-н Гуцанов. Иванов, седни. … Няма проблем. Това е важно.
Ще го говорим сериозно.
Марица ГЪРДЕВА
…………….. /н.р./
Янко СТАНЕВ
Моля?
Марица ГЪРДЕВА
…………….. /н.р./
Борислав ГУЦАНОВ
Това беше и моето предложение. Да дадем думата на г-жа
Господинова …
Янко СТАНЕВ
Да, ама не ме изчака.
Борислав ГУЦАНОВ
… защото иначе …
Марица ГЪРДЕВА
…………….. /н.р./
Янко СТАНЕВ
Не ме изчака. Нищо.
Борислав ГУЦАНОВ
Не, не, не. Вече сме се напатили и щеше да има или г-жа
Господинова или който е съгласен да гласува, затова предлагам да дадем
думата на г-жа Господинова.
Янко СТАНЕВ
Благодаря за предложението. Г-жа Господинова така или иначе е
готова, а освен това, това което изчете г-н Иванов не е предмет на
гласуване, отделно от другите неща. Беше колкото да запали спора. … Не,
той е прав, защото го решавахме преди това. .. Тук седни. Тук.

Стефка ГОСПОДИНОВА
Все още проектобюджет на Община Варна за 2019 г. Искам да уверя
всички, че проектобюджета за 2019 г. е разработен на базата на всички
нормативни документи, съответно Закона за публичните финанси, нашата
наредба на общинския съвет по тази материя, Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г. и решението на Министерски съвет за
съответните стандарти за делегираните от държавата дейности, както и
всички предложения, които постъпиха от кметовете на районни кметства,
разпоредителите с бюджет второстепенните и директори на дирекции,
съответно по приходната и по разходната част на бюджета. Общият
проектобюджет на Община Варна дълго беше обсъждан от публичното
обсъждане на бюджета и включително в комисията по „Финанси и
бюджет“, обща рамка 497 625 000 лв., като бюджета на Община Варна е
406 700 000 лв. Съответно средствата от европейските проекти и програми
по индикативните разчети към бюджета на Община Варна са за 90 925 000
лв. Изпълнението на бюджета ще се уповава и ще се базира на работата по
приоритети, запазване на данъчната тежест на гражданите, „Варна –
Европейски град на спорта 2019 г.“, „Варна – град на знанието“. Функция
„Образование“ заема 35,4 % от общия бюджет на общината. „Варна –
туристическа дестинация на четири сезона“, заложените дейности и
мероприятия в програмата за туризъм. Инвестициите в градската среда
спомагат за развитието и утвърждаването на Варна като търсена
туристическа дестинация. Продължава усилената работа по европейските
програми и проекти. Проектобюджетът е балансиран, осигурява средства
във всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване,
социални дейности, благоустрояване, информационно обслужване,
култура, спорт и други. Спомага за развитието и подобряването на
градската среда чрез осъществяване на нови инфраструктурни проекти и
ремонт на съществуващите обекти за осигуряване на достъпна жизнена
среда, зони за отдих и спорт, и т.н. С бюджета продължава социалната
политика на общината чрез финансиране на основните социални
отговорности. Продължава политиката на общината в областта на
здравеопазването. Проектобюджетът на приходите на Община Варна за
2019 г. възлиза на 497 625 000 лв., както казахме, като макрорамка. Като
бюджетът на Община Варна е 406 700 000 лв., в това число приходи за
делегирани държавни дейности – 148 671 753 лв. и приходи за местни
дейности - 258 028 247 лв. Както казахме, в тази обща макрорамка са и
средствата от европейски проекти и програми, които са неразделна част от
представения бюджет като приложение, индикативните разчети по
европейските проекти и програми в размер на 90 925 000 лв. Приходите по
бюджета само за делегирани от държавата дейности – 148 671 753 лв., като
в това число неданъчните приходи от държавните дейности са 647 000 лв.,
общата субсидия за делегирани от държавата дейности - 139 463 249 лв. и

финансиране на дефицита и излишъка, или финансиране на бюджетното
салдо, преходен остатък от 2018 г. за 8 561 454 лв. Приходите за местни
дейности са за 258 028 247 лв., като съответно имуществените и други
данъци са за 81 200 000 лв., неданъчни приходи 84 670 000 лв.,
взаимоотношения с централния бюджет – 2 590 600 лв., трансфери от и за
бюджети и сметки за средства от Европейски съюз със знак минус –
27 213 890 лв., временни безлихвени заеми със знак минус – 1 439 022 лв. и
финансиране на дефицита и излишъка в това число преходен остатък от
2018 г. – за 18 220 559 лв.
Проектобюджет на разходите за 2019 г. 497 625 000 лв., в това число
бюджет на Община Варна за 2019 г. 406 700 000 лв., в това число разходи
за делегирани от държавата дейности за 148 671 753 лв. и разходи за
местни дейности - 258 028 247 лв. в това число, много е важно да се каже,
че дофинансирането на делегираните от държавата дейности са в размер на
19 547 358 лв. Както казахме средствата от европейските проекти и
програми и в разходната си част при балансиран бюджет са за 90 925 000
лв. Нагледно е представено относителния дял по бюджета на функциите,
като се вижда ясно и се откроява функция „Образование“, която е с найголям относителен дял в общия бюджет на общината – 35,1 %, следвана от
функция „БКС“ или инженерна инфраструктура – 30,6 %. Разходите по
съответните функции – общи държавни служби 21 271 000 лв., отбрана и
сигурност – 4 094 000 лв., образование – 142 674 000 лв., здравеопазване –
21 112 000 лв., социални грижи и подпомагане – 16 791 000 лв., инженерна
инфраструктура или БКС – 124 251 000 лв., култура, спорт и религиозно
дело – 33 239 000 лв., икономически дейности за 40 949 000 лв. и други
2 319 000 лв. Всичко по бюджет 2019 г. разходи по функции – 406 700 000
лв.
Както вече казахме функция „Образование“ е един от приоритетите
на Община Варна, като бюджетът възлиза в размер на 142 674 000 лв. и е с
най-големия относителен дял в общия бюджет – 35,1 %, като съответно
капиталовите разходи като относителен дял във функция „Образование“
възлизат на 43,3 %. Бюджетът за 2019 г. спрямо 2018 г. е увеличен с
24 095 000 лв. като само за дофинансиране на държавно делегираните
дейности в тази функция са отделени средства в размер на 8 806 000 лв.
Ще се реализират общински програми във функция „Образование“, които
ще бъдат в размер на 1 140 860 лв. и капиталови разходи във функция
„Образование“ за 13 743 816 лв.
Във функция „Здравеопазване“ бюджетът за 2019 г. е в размер на
21 112 000 лв., като също има увеличение спрямо 2018 г. с 1 577 000 лв. по
тази функция. Капиталовите разходи за функцията са на стойност
3 500 550 лв. Включени са помощи по решение на Общински съвет за
442 016 лв., в това число ин витро процедури за 283 016 лв. и еднократни
помощи за лечение на граждани за 159 000 лв. Много повече програми със

здравна насоченост тази година в бюджет 2019 във функция
„Здравеопазване“ за 461 000 лв.
Функция „Социално подпомагане и грижи“, както казахме възлиза на
16 791 000 лв. Тук също има увеличение в тази функция спрямо бюджета
за 2018 г. с 1 204 000 лв. Дофинансиране на делегирани от държавата
дейности е заложена в размер на 1 116 280 лв. Помощи по решение на
Общински съвет за 2019 г. в функция „Социално подпомагане“ са в размер
на 152 794 лв. Естествено продължава работата по Социалната програма на
общината в размер на 2 641 119 лв. и капиталови разходи за 1 186 000 лв.
По-важни разходи по бюджета – рехабилитацията на улиците за
7 013 000 лв.; основен ремонт, реконструкция и изграждане на улична
мрежа за 60 508 000 лв.; улично осветление за 2 200 000 лв.; поддържане на
чистотата на града - план-сметка „Чистота“ за 37 204 000 лв.; поддръжка на
зелени площи, в това число и разходите за морска градина – 6 263 900 лв.;
разходи за детски ясли и детски кухни за 15 387 000 лв.; разходи за детски
градини 51 312 000 лв.; разходи за училища 88 132 000 лв.; стипендии на
ученици в училищата 1 218 000 лв. Както казахме много общински
програми, по различните функции, с различна насоченост в бюджет 2019
г., като общо те са в размер за 15 685 678 лв. Във функция „Образование“
са за 1 140 860 лв., във функция „Здравеопазване“ за 461 000 лв., във
функция „Социални грижи“ 2 641 119 лв., във функция „Култура, спорт“ за
6 069 000 лв. Програма „Спорт“, като „Варна – Европейски град на спорта“
през 2019 г., както казахме като един от основните приоритети в бюджет
2019 г. е за, в размер на 2 100 000 лв. Помощи по решение на Общински
съвет, общо всички помощи по решение на Общински съвет в бюджет 2019
е за 9 038 000 лв. Съответно за транспортни разходи – 8 433 000 лв., за
лечение на граждани – 159 000 лв., за ин витро процедури - 283 000 лв., за
подпомагане на социално слаби граждани – 140 000 лв., за подпомагане на
деца на загинали полицаи – 12 000 лв. и за погребение на социално слаби
граждани – 10 000 лв. Капиталовата програма в бюджет 2019 в общ размер
195 096 000 лв., като по бюджета на Община Варна капиталовата програма
е за 108 741 000 лв. и по оперативните програми и проекти от Европейския
съюз за 86 355 000 лв.
По-крупните обекти, всички са запознати и на комисията по
„Финанси и бюджет“ подробно ги разгледахме, ако има желание тук ще ги
кажем. Има ги и като материали, има ги и в Приложение 4 в капиталовата
програма на Община Варна към приложение на бюджета на Община
Варна. През 2019 г. продължава реализацията, както казахме на
реализирането на европейските проекти и в индикативния годишен разчет
на сметките за средства на Европейския съюз общият размер на приходите
и разходите възлиза на 90 925 000 лв., като в това число капиталовите
разходи по проектите са за 86 355 000 лв. Благодаря за вниманието.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-жа Господинова, че направи кратко представяне.
Колеги, имате думата за изказвания, мнения, съображения, предложения.
… Ще Ви я дам. Редът е първо заявки от страна на общинските съветници,
след което на присъстващи гости в залата. Д-р Митковски, имате две
заявки за изказване. Заповядайте и по двете, общо. Давам възможност и за
останалите. Вашата е първа.
Ивайло МИТКОВСКИ
Уважаеми колеги, нямам навика да се заяждам, ама наистина е така
несериозно при обсъждането на най-важния въпрос за общината да го няма
кмета, поне за този въпрос. Както и да е. Така, по отношение на бюджета
изказвам становището си, че по принцип философията на този бюджет е
погрешна, даже бих казал и опасна за града ни. Като основен приоритет в
него е изведено отново обслужването на дългове, които непрекъснато се
увеличават и този път. Този бюджет според мен, е превърнат в един
инструмент за предстоящата предизборна кампания, а не за развитието на
града. Предвиждат се рекордни разходи забележете, за раздутата и
раздуващата се общинска администрация. Разходите за инфраструктура,
които не решават никакви реални градски проблеми. И разбира се отново
се планира поемане на дългове за десетки милиони, които ние и нашите
деца с лихвите ще плащат. Отново нямат пари за инфраструктурата на кв.
„Изгрев“, за обществени паркинги, за извеждането на тежкотоварния
трафик извън града и отново тировете ще дефилират под прозорците на
кмета. Предвидените средства забележете, за здравеопазване почти се
равняват на разходите за издръжка на общинската администрация. Ще се
изхарчат 250 000 лв. за парк в Казашко, където примерно освен местните
жители, варненци за да отидат и да му се радват трябва да си купят
винетка. Предвиждат се и 140 лв. за ремонти на фонтани. Единият се
сещам кой е. Който дадохме милион и нещо, за да го построим и пуснем
преди години - година и нещо, или за предните избори. Не си спомням.
Това е бюджет тип – хляб, зрелища и предизборна реклама, в които
напълно липсва визия за развитието на града. И тази визия липсва от много
години. Не е от сега. Затова градът ни няма дух. Припомням ви че през
2018 г. общинската администрация ни подведе за одобряването на
придобиването на търговско дружество с инвестиционен проект за 43,2
млн. лв. По-известно като „дупката“. Поради тези и още много други
причина аз ще гласувам „против“ този бюджет и призовавам колегите,
които се чувстват опозиция в този Общински съвет да гласуват по същия
начин. И като едно последно питане, дано да има кой да ми отговори,
въпреки че аз съм сигурен, че г-жа Господинова знае отговора, но вече
друг е въпроса дали ще ми отговори - какъв е размера на дълга на Община
Варна към този момент? Благодаря ви.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Г-жо Господинова, искате ли сега или ако има други
въпроси от колеги? … Да. И аз така предлагам. Предполагам ще има още
въпроси, за да може накрая да дам възможност да … Други колеги, заявки?
… Г-н Гуцанов, заповядайте. Нещо може би проблем със системата … Да,
да, аз виждам, че … Даже две заявки дойдоха пак. Заповядайте.
Борислав ГУЦАНОВ
Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми господин
заместник-кмет, уважаеми колеги и съграждани. За първи път се предлага
на общинския съвет подобен бюджет, няма как да не бъде оценено това по
достойнство, че наближава почти половин милиард. Тъй като аз си
спомням бюджети, които сме обсъждали и гласували, които са били 3 пъти
по-малки от този, така че това не може да не направи впечатление. Заедно
с това нещо не мога да не направят впечатление и други неща. Първо ние
приехме актуализация на бюджета в края на миналата година. Реално
невъзможна актуализация. Благодарение, разбира се, на тази актуализация
можем да си направим някои изводи за това какво сега ни предстои. Първо
странно е, независимо че по закон има такова основание, да гледаме
бюджет без да имаме отчет и за жалост това е практика. Колегата е прав.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ако бяхте на комисия.
Борислав ГУЦАНОВ
Защото се гледат тези данни, не за да се заяждаме в залата, а да се
види какво се е случило през предходната година и какви правилни
решения и изводи да бъдат взети и направени. Съдейки по актуализацията,
която беше преди един месец се видя, че бюджетът от 393 млн. падна на
383 млн. Като държавната субсидия се увеличи и то с близо 20 млн., което
е много добре. От друга страна паднаха нашите събираемости. Т.е. в този
бюджет взети ли са под внимание какво се е случило, че имаме по-ниска
събираемост през предходната година на базата, пак казвам, на
актуализацията, защото никой не го изкоментира това нещо от колегите.
На следващо място имахме огромен проблем с „Градски транспорт“ и
десетте милиона, които не се събраха от там. Този въпрос решен ли е или
не е решен? За синята зона не коментирам, аз и на актуализацията казах, че
нормално е тя да не може веднага да заработи. Това са сериозни процеси.
Но градския транспорт как се отразява в този бюджет? Защото пак казвам,
смисълът когато се прави отчет е именно този.

Тодор БАЛАБАНОВ
Аз се извинявам само, че прекъсвам, но да кажа, че на комисията и в
материалите беше представена от г-жа Господинова … Само да кажа, без
да, няма да коментирам изказването - беше представена информация за
изпълнение на бюджета за 2018 г., също така и в материалите това нещо бе
изпратено на всички колеги.
Борислав ГУЦАНОВ
Г-н председател, аз Ви разбирам.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, само това и приключвам.
Борислав ГУЦАНОВ
Има обаче следната философия и логика. Какво се е случило и защо
не са били събрани?
Тодор БАЛАБАНОВ
Сега ще го поставим като въпрос.
Борислав ГУЦАНОВ
И това е големият смисъл. И затова го поставям в момента. Какво се
прави по тази тема? Стигат ли парите за пробива „Левски“ или вече те са
свършили? Ако те са свършили колко стана цената на километър на този
пробив от 3,1 км. и защо са свършили? Ако са свършили? Аз не го задавам
случайно въпроса, познаваме се достатъчно добре. План - сметка
„Чистота“ - 37 млн. Колко от тези пари отиват за почистване, колко отиват
за фабрика? Това ли е правилното разпределение и защо то е такова? Не
случайно повдигам и този въпрос. Доколкото разбирам на комисия е имало
обсъждане по темата, защо виждате за колко много пари вече започна да
иде реч. На следващо място 46 млн. е заемът ни. Една голяма част от тях
отиват за „Европейски град на спорта“. Една част от тях, за строителството
на залите, инфраструктурите, за да бъда правилно разбран. Да внесем още
една яснота. Предполагам няма съветник, който да не е наясно, че
„Европейски град на спорта“ това не е титла дадена от Европейския
парламент или от официална структура на Европейския съюз, а на частна
асоциация, която се намира в Брюксел и такива градове са получавали
титла в България като Пловдив, Русе, Стара Загора и т.н. Спомням си
когато станахме младежка столица на културата, което беше едно добро …
Тодор БАЛАБАНОВ
Само младежка столица.

Борислав ГУЦАНОВ
Младежка столица, което беше едно много добро нещо, но какво
остана зад Варна след нея? Освен красивата фасада за над милион и
половина на „Орбита“, на Младежкия дом. На каква стойност е тази фасада
и дали не трябваше друго да се направи на „Орбита“? Защото аз тогава
коментирах в зала дали не трябва да се вдигне още един етаж и други
неща, които и вече да ги говорим страницата е затворена. Т.е. ние пускаме
едни гръмки слова за нещо, за което седи една фасада, но не и сериозно
съдържание, но заедно с това неща се оправдават огромни средства в
бюджета по тази тема. Не че не трябва да има подобни зали и подобна
инфраструктура в кв. „Владислав Варненчик“, не напротив. Аз съм
съгласен с това нещо, че трябва да бъдат направено, но дали другите неща
са направени и дали това не се използва, защото 46 млн. е една сериозна за
сума за заеми. С друга цел. Дали е било предизборно не е най-важното.
Въпросът е да се случва нещо добро за града, въпреки че е силно
предизборно. Видно е. Но в крайна сметка добре е да се случват и хубави
неща. Но 46 млн.? А дали тези пари не можеха да бъдат вложени на други
места? А дали общината не може да има собствена икономика или отново
ще заговоря за общинската икономика, че тя има друга функция. Защото с
такива пари извинявайте много, но колко принадена стойност може да
има? Аз не случайно започнах с това, че помня бюджети на Варна, които
бяха малко над 100 млн. …. Не колега, 2008 - 2009 г. вече бяха на 250 млн.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не влизайте в диалогов режим моля.
Борислав ГУЦАНОВ
Когато говорим за толкова много средства трябва много добре да си
зададем въпроса дали те са правилно инвестирани. Дали стойността на
обектите е такава каквато е? Когато даваме фасада, дали зад нея не седят
други комерсиални интереси? И дали наистина не правим така, че залагаме
огромни мини в бюджета на Варна и в бъдещото развитие на града? И аз
моля преди да продължим дебата наистина да се отговори на въпросите
какви са мерките, които са взети и относно икономиката общинската,
конкретно „Градски транспорт“, тези 10 млн. Какво се прави и какво се е
направило за тази събираемост, която е видно, че не е станало през
миналата година? И ако държавата не беше подпомагала с министерски
постановления, това е друга тема дали е правилното, но за нас като град е
вярно и е правилно, друг е въпроса как се разпределят над един милиард с
постановления, не с решения на Народното събрание, но пак казвам това е
друга тема, която не касае Варна. За Варна колкото повече пари вземем,
толкова по-добре, стига те да бъдат правилно разходвани. И ако може да се
отговори каква в крайна сметка стана цената на пробива.

Тодор БАЛАБАНОВ
Ще дам възможност сега …
Борислав ГУЦАНОВ
Благодаря засега. Надяваме се, че ще продължим по-нататък.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да чуем тезите и на останалите колеги. Ще дам възможност за, на гжа Господинова, която е тук да даде отговор на въпросите. Други
изказвания? Г-жа Гърдева. …. Д-р Станев, но нямате заявка. Заповядайте.
Да. Заповядайте. … Явно системата бави. … А, г-н Карбов, да. Сега, токущо дойде заявката Ви. Нещо явно идва със забавяне, защото и при
преждеговорящите колеги се получи.
Янко СТАНЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаема
администрация, уважаеми граждани. Има неща, с които не мога да не бъда
съгласен и в изказването на д-р Митковски и в изказването на г-н Гуцанов.
Въпросът е върху тези проблеми защо не се провежда отвременен дебат и
как, ако се провежда, ще бъдат тълкувани отговорите? Аз съм съгласен, че
има необходимост от ремонти на малките улички и междукварталните
пространства. Също така знам, обаче колко е приблизителната стойност на
общото количество средства, които са необходими само за реализация на
междублоковите пространства в районите като „Владиславово“,
„Възраждане“, включително и квартала около ул. „Роза“, Цветния квартал.
Аз обаче ще говоря днес без цифри за бюджета. Вижте, този бюджет и
начинът, по който се формират бюджетите на общината по законовата база
са програмни бюджети, затова трябва да говорим по програми. Ако имаме
конкретни забележки, имаме забележка по конкретна програма, по
формулите на нейното финансиране, по начина на нейното отчитане и
накрая по оценката на хората за това. В този бюджет, който Община Варна
предложи и общинският съвет на комисии одобри, има една обвързаност.
Сериозна обвързаност между политиките, между финансирането на
политиките и резултатите от изпълнението на политиките, и то чрез един
сигурни показатели, аз поне ги прочетох вътре, за изпълнението на тези
политики. Сега, вярно е, че тук няма отчет. Отчетът беше даден от г-жа
Господинова, макар и предварителен, ние знаем, че той не може да бъде
100 % рамка. Финансовата рамка на този бюджет, по мое лично мнение, не
е изкуствено балансирана. Аз разбирам част от забележките, които се дават
нали. Тя не е механично балансирана. Тя е балансирана на база на
показатели. Има един точен анализ на стратегическите цели на Община
Варна и структурите й, разбира се изпълнители на първо, второ ниво и т.н.,
което е чрез мониторинг и който мониторинг е чрез индикаторите за

ефекта върху обществото. Много пъти съм се чудил защо не говорим за
индикаторите. Тук около десетина пъти от тази трибуна съм говорил,
защото индикаторите, особено нататък ще кажа, когато са твърди и
постоянни, когато те са системни, те ти дават най-точна оценка. Ако имаме
високо или повишаващо се ниво на управление, което също е част от
макрорамката и бюджетирането, тогава управлението, ефективното
управление на публичните разходи ще бъде не само, примерно хвалено или
заклеймявано, а ще бъде с фискални измерители. И това, което ви казах устойчиви индикатори. Аз виждам в този бюджет и фискалните
измерители, и устойчивите индикатори, макар те да не са написани по този
начин, защото самото структуриране на бюджета дава отговори на тези
въпроси. Ако трябва да го кажа някак си по-нормално, самият бюджет дава
отговор на това, какъв е фиска, каква е фискалната политика. Тя отговаря
ли на това, което е заявено, че ще се прави от общината, от хората, които
са се явявали на избори, като нас всичките и какъв е ефекта, в края на
краищата, върху варненци. То е дадено. Зад цифрите стои това. Нататък,
ако говорим за бюджета в числа винаги г-жа Господинова е настойчива,
тъй като то е и изискване, ние да имаме основен измерител в тази посока и
това да бъде краткосрочната финансова прогноза, а в перспектива особено
що се отнася до дълговите инструменти, средносрочната финансова
прогноза. Това не може по друг начин да стане. Аз не съм чул дебат върху
това. Но всеки път слушам анализа. А какъв е всъщност анализа?
Простичко си го говорим, че повишаването на данъчните и неданъчните
приходи е на база на една положителна динамика на икономиката на
Варна. Зад нея стоят повишаване на населението, понижена безработица,
по-добра събираемост, тук ще чуем сигурно отговорите и по отношение на
отчета и на другите неща. Т.е. няма как при тези краткосрочни финансови
прогнози и при тези средносрочни вие, защо трябва да правим по друг
начин или с друга философия бюджета? Те са от само себе си се налагат.
Общо трябва да кажа, че всичко това, което ми харесва и винаги го говоря
е и на база на стабилното ниво на бюджетните приходи при запазване на
данъчната тежест. Известна е моята теза, че аз не съм от феновете на
ниската данъчна тежест. Не знам защо, нещо се е нагласило, а съм сигурен,
че левицата би трябвало и винаги е защитавала тази теза. Но аз съм поконсервативен човек и съм привърженик, че да не я казвам високата, но
нормалната данъчна тежест осигурява и нормални приходи за реализация
на другите проекти. Социалните програми, например. Аз си мисля, че
запазването на данъчната тежест обаче в тези условия, в тези
макроикономически показатели на държавата при краткосрочни и
средносрочни прогнози за националния бюджет и от там, това което те
гласуват като норми, при нас е нормално отразено в бюджета. Сега,
няколко думи да кажа. Социалната политика на общината е на високо
ниво. За екологията имам една препоръка, че може би трябва да увеличим

още поне две точки да сложим, на които да измерваме чистотата на
въздуха, за това са необходими средства. Те са неща, които според мен ще
се наложат от само себе си. Би трябвало да мотивираме, сами да се
мотивираме чрез обсъждане. В бюджета обаче видях, че има средства, има
резерви в тази посока да се развиват, за повишаване чистотата и
измерването на въздуха, като стратегия за един такъв голям и надявам се
все по-чист град като Варна. Затова и няколко пъти и аз като г-н Гуцанов
правя забележка за план-сметката „Чистота“ и нейния дисбаланс. Като
ясно отчитам, че това не може да стане промяна за един ден или за два
дена, но просто обсъждането на един въпрос ще води така или иначе до
неговото разрешаване. Ние ще намерим подходящите формули,
включително с ресурси, с които дори и по програми и проекти. Затова в
следващия бюджет смятам, че план-сметка „Чистота“ ще бъде програмна
план-сметка „Чистота“. Следващият бюджет е догодина след изборите.
Така. Нататък няма да говоря по всичките конкретни програми. Аз смятам,
че бюджет 2019 е амбициозен по отношение на икономическото развитие
на града, защото съм убеден, че с тези близо 500 млн. така или иначе
приходите, доходите на варненци ще се увеличат. Вижте, само ако сметна
колко ДСС ще бъде като един данък, и колко други данъци преки и
косвени ще се платят и на държавата, и на общината, ми става ясно за
какво иде реч. Така или иначе това е добро за варненци. Да, ще кажа и за
прозрачността и за другите фактори. Аз разбирам, че г-н Гуцанов каза, че
имахме 100 млн. Имахме и под 100 млн., г-н Гуцанов. Имаме 93 млн.
предложение на Димо Стоев. Много лошо се бях скарал тука един ден с
него и т.н. Но със сигурност това, което се случва днес не е само политика
на последната година и половина, две. Аз твърдя, че финансовата секция,
финансовата дирекция на общината от дълги години работи по
бюджетните процедури по начин, който устройва фиска на общината и
устройва нашата политика на общината. Накрая бих искал да кажа, че
изключително малките, нищожни разлики между общинския съвет, поне
това, което чух на комисии, на различните комисии, и предложението на
общината за бюджет, което на практика означава визията по
разпределението на разходите в бюджета особено, тъй като това се гледа
основно на комисиите, доказва приемливостта на предложения бюджет и
неговата стабилност. Винаги ще има забележки. Аз споделям това, че ние
наистина трябва да увеличим усвоемостта на средствата посредством
защита на индикаторите, които предвиждат и ги има в тях, точното, ясно
процедиране. От проектирането до отчитането накрая на проекта. Смятам,
че ще подкрепя този бюджет. Аз всъщност съм подкрепял всички
бюджети. Вярно е, предварително съм се борил много сериозно за
различни промени. Гледам, че и тази година май промените на бюджета,
които бяха направени, да ме простят, пак са вкарани от мен основно,
особено за разни суми над 100 000 лв. Но смятам, че с тази капиталова

програма, с тази цялостна композиция на бюджета, градежът на Варна
изисква от нас малко по-малко участие в дребнотемието, в корпоративната
защита на интересите, в … Трябва да игнорираме тези услуги и да се
концентрираме към прозрачност и контрол. В края на краищата, аз няма да
прочета другите неща. Аз ще гласувам за този бюджет, защото има градеж
в него. Голям градеж, а всъщност може би от възрастта ми или от опита,
който имам, единственото, което си струва, уважаеми дами и господа е да
оставиш нещо след себе си. Нещо съградено, което ще остане в града.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Станев. Г-н Карбов, имате думата. … Тя е реплика,
просто мина времето за репликата.
Димитър КАРБОВ
Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми
представители на администрацията, уважаеми граждани. Аз няма как да
скрия задоволството си и удовлетворението от предложения
проектобюджет 2019 - 2020 г. и така бегло ще се спра на основните
акценти, които разбира се няма как да спестя и суперлативите, ако щете
към тези, които участваха в изготвянето на проектобюджета. Няма как да
не бъда доволен с един бюджет, в който повече от една трета от
бюджетните средства се разпределят към функцията „Образование“. Няма
как да не бъда удовлетворен с възможността от бюджета да бъдат
използвани средства свързани с икономическата част, която изключително
много през последните години ни се губи и която е свързана с
възможността да бъдат инвестирани средства в нашия град, да бъдат
създавани работни места и разбира се с желанието за създаването на, така
наречените индустриални зони, промишлени зони. Ние ще дадем
възможността на инвеститори, включително и на инвеститори, които са от
стратегически клас, да стъпят на територията на Община Варна и
разгърнат своите инвестиционни намерения. Аз благодаря и на
правителството, което разбира се, така има и скромен принос партията,
която представлявам, разбира се участвайки в изпълнителната власт и
възможностите на Варна вече втора поредна година да използват и да
използваме средства от държавния бюджет, които разбира се да внесем в
общия микс от държавни средства и общински средства, с които да
формулираме общия бюджет на Община Варна. Разбира се, правят ми
впечатление и проектите, които тепърва следва да бъдат реализирани на
територията на Община Варна, приемането на Подробния устройствен
план на парка в Аспарухово, изграждането на рибарското пристанище,
отменянето на строителните забрани в южно направление и в северно
направление. Имам предвид местност „Зеленика“, местност „Св. Никола“,

което допълнително ще даде възможност за привличането на нови
инвестиции, тъй като години наред знаете това са зони, които са
свлачищни зони, които са възпрепятствани – именно инвеститори с
намерения свързани с разширението на града и знаете, че в Общия
устройствен план е залегнало развитието на град Варна да бъде в южната
посока. Няма как да не ми направи впечатление, разбира се и предвидените
европейски средства, които Община Варна ще привлече участвайки в
различни програми. И разбира се това ще бъде още една част, която ще
допринесе за този, така грандиозен бюджет, който пожелавам Община
Варна да има дълги години и той всяка година прогресивно да се
увеличава, защото това е възможността, разбира се при наличието на воля,
и когато волята е съпътстваща с необходимите финансови средства, да се
извършват всички тези политики, които касаят развитието на територията
на нашия град. Няма как да скрия отварянето на пристанището, тъй като
Варна е един компактен град и е уникален със своята територия по това, че
ние наистина представляваме един голям интерес за туристите, които с
всяка изминала година посещават нашия град и се увеличават в пъти. От
гледна точка на това, че ние живеем в компактна среда, която предлага
условия за туризъм, условия за спорт, условия за култура и т.н. Така че
съчетаването на, отварянето на пристанището, „Алея първа“ разбира се,
уникалната Морска градина, която имаме, всички тези исторически и
културни забележителности, които именно в тази компактна среда са
леснодостъпни за, ако щете круизните кораби, които рано или късно ще
започнат да идват на територията на морска гара. Аз се надявам Варна да
има и нова морска гара с подходящо газене, с подходящ капацитет, за да
приемаме големи круизни кораби, с повече туристи. Разбира се и
възможността чрез курортните комплекси допълнително туристическия
поток към нашия град и интереса разбира се към него да се увеличава. Така
че това са неща, които говорят само в духа на положителното развитие на
нашия град и това го казвам не защото се възприемам като опозиция или
като мнозинство или колегите ми от НФСБ, ами защото ние като варненци
наистина преценяваме, че бъдещето на нашия град е в нашите ръце като
представители на хората в този град, разбира се с възложения мандат,
който имаме и се надявам тази година, защото знаете, че е изборна година,
да бъде и оценен подобаващо. В заключение само ще кажа, тъй като мисля,
че се спрях на основните неща, които според мен са изключително важни и
позитивни, е това, че с най-голямо удоволствие общинските съветници от
НФСБ ще подкрепят предложния бюджет за 2019 - 2020 г. Благодаря ви за
вниманието.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Карбов. Други колеги, заявки за изказване? … Без
реплики. … Г-жа Гърдева е направила последната заявка за изказване, след

което ще дам думата на г-жа Господинова. … Ами да, сега излязоха две
накрая.
Марица ГЪРДЕВА
Уважаеми г-н Портних, уважаеми дами и господа заместниккметове, уважаеми колеги общински съветници, граждани. За мен бюджет
2019 г. спокойно може да бъде наречен бюджет на ускореното развитие.
Този бюджет е балансиран и гарантира трайна тенденция за повишаване на
качеството на живот и дългосрочна перспектива за Варна. Спомням си как
преди около 5 - 6 години, колеги с дългогодишен стаж гледаха на бюджета
на Варна, ако надвиши 300 млн. като на научна фантастика. И затова днес
изпитвам особена гордост, защото благодарение на огромните усилия на
кмета Иван Портних и неговата администрация през 2019 г. от бюджета на
всеки варненец се падат средно по 1417 лв. За сравнение, на софиянци при
бюджет от 1,5 милиарда са по 1236 лв.; 1247 лв. е средната сума на глава
от населението за Бургас и под 1100 за Пловдив. Така че ние в това
отношение сме първенци. Днес това, което смятаха някои за невъзможно
през 2013 г. е вече факт. Близо 300 млн. лв. са европейските средства,
които администрацията договори през този период по европейски
програми, на фона на семплите до 2013 г. 13 млн. Този ръст е една трайна
тенденция за дългосрочна перспектива за развитие. Вече традиционно
бюджета на Община Варна е втори по размер в страната и развитието на
града през последните няколко години не остава незабелязано от бизнеса и
от останалия свят като цяло. Промяната в облика на града възвърна
интереса към Варна като към град за туризъм, за образование. Варна се
превърна и в град с рекордно ниска безработица - 2,9 % в края на месец
декември 2018 г. И тук ще ви дам едно интересно сравнение. Германия по
същото време, според данни на Евростат безработицата е 3,4 %, в САЩ 3,8 %, в Австрия - 4,6 %. Очакваните собствени приходи в новия бюджет
са с 400 хил. лв. повече в сравнение с 2018 г. и се очаква да бъдат 249 млн.
лв. Това правилно отбелязахме, че се равнява на приблизително, повече
даже от бюджета на Община Варна през 2009 г. и то без да се залага
бюджета да се пълни с продажба на общински жилища. Истински добрата
новина е, че планираме всичко това да се случи без увеличение на размера
на данъците и общинските такси. Колеги, каквото и да говорим, това е
един работещ бюджет. Гаранция, че развитието на града продължава в
правилна посока. И не става дума само за инфраструктура, макар че както
знаем, там се извършва работа каквато този град не помни от десетилетия.
Става въпрос, че тук имаме огромни средства, увеличение трайно, всяка
година се прави и се увеличават отново, за образование. Защото на град,
който се развива, му трябват образовани, успели млади хора и ние влагаме
пари за инфраструктура в образованието, за развитие на образованието,
защото как да привлечем инвеститори, ако нямаме кадри? Ето това е

дългосрочна перспектива. Разбира се, увеличени са и средствата за
здравеопазване, за социални дейности. Сериозно увеличение има в
средствата за спорт. Да, вярно е, че тази година Варна е европейски град на
спорта и това ни дава право да се гордеем, но тези пари, които ще бъдат
вложени за инфраструктура в спорта гарантират това, че след европейски
град на спорта годината която мине, варненци ще има къде да спортуват.
Нашите деца ще има къде да се развиват. Всеки един от нас ще може да ги
ползва и това още един път ще помогне в посока превенция на различните
заболявания и за по-здрави и по-щастливи хора.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-жо Гърдева.
Марица ГЪРДЕВА
Предвижда бюджетът основен ремонт на 25 км. улици. Аз си
спомням, когато тук се говореше за едни бюджети преди години, че
бюджетът не може да реши и този, и следващият проблема с дупките в
града. Е, ние ги решаваме. Защото когато приключат големите
инфраструктурни проекти ще се влезе и в най-малките улички. И нормално
е хората да искат и най-малките улички да станат нови и красиви. Това ще
се реши постепенно, но вие вижте за какво става въпрос: 238 площадки за
спорт и игра в училищата, детски градини, ясли. И това ако не е работещ
бюджет, и ако това не е мисъл за бъдещето, аз не знам какво повече мога
да кажа.
В заключение колеги, само искам да призова всички здравомислещи
хора в тази зала да подкрепят бюджета на Община Варна за 2019 г., защото
това не е просто една рекордна сума – каквото и който каквото иска да
каже. Това е възможност, с която може да продължи изграждането на града
ни и той да придобие една европейска визия. Благодаря. Надявам се всички
здравомислещи да подкрепят бюджета.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колеги, изказвания? Г-н Колев, заповядайте.
Димитър КОЛЕВ
Уважаеми колеги, господин кмет, вземам думата по повод на това, че
не бих се съгласил с твърденията на колеги от опозицията и да не подкрепя
този бюджет. Напротив, аз ще го подкрепя. Вземам повод от думите на
колегата отляво и съм съгласен с неговото твърдение, че преди години,
може би 2008 – 2009 г. стойността, макрорамката на бюджета
действително е в пъти повече от тези времена, които бяха … Но не мога да
се съглася със следващото твърдение, че инвестициите на практика не

обуславят, т.е. за мен разликата е абсолютно видима от онези времена и
тези времена.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Колев, благодаря Ви. Реплика на г-н Гуцанов към г-жа Гърдева.
… Да, да, реплика имате, нали? Да.
Борислав ГУЦАНОВ
Уважаеми г-н кмет на Община Варна, уважаеми г-н заместник-кмет,
г-н председател, колеги. Аз явно не съм здравомислещ, защото няма да го
подкрепя бюджета. И ви моля да не правим такива изказвания в залата.
Вижте, светът не започва с бюджета на 2019 г. на гр. Варна, нито животът
във Варна започва с бюджета на 2019 г. Защото такива фанфарни
изказвания преди малко се чуха. Нормално е всеки бюджет да има
надграждане. И така е добре да бъде това нещо. Но да се говори, че светът
започва от сега, извинявайте, дайте да сме малко по-скромни в нещата.
Нима децата досега са нямали къде да спортуват, нямали са площадки?
Нека да сме обективни, когато казваме нещата, а да не ги приемаме като
комсомолци.
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин … Да, благодаря. Г-жо Гърдева, заповядайте, да. След
което вече започва дебата да се разводнява, наистина отива в съвсем
различна посока. Заповядайте.
Марица ГЪРДЕВА
Аз мисля, че имаме право на фанфари. И се гордея с това, че Община
Варна …. Да, и направи инфраструктура …. И какво – да ме е срам?
Гордея се. Да. Имаме право. Даже се гордея, че ще съм част от
съветниците, които ще гласуват този бюджет. Защото минават годините.
Утре в другиден, когато разказваме на нашите внуци г-н Гуцанов, какво е
построено с тези пари, аз ще мога да кажа на моите внуци: аз бях част от
тези, които подкрепиха бюджета и които работеха за това сега на вас да ви
е по-хубаво и да останете тук.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Уважаеми колеги, няма други заявки за изказвания, няма
да дам в тази точка заявка за изказвания. Има обществено обсъждане. Има
обществено обсъждане, където имате възможност да изразявате становища
по проекта за бюджет. … Чудесно. Има постоянни комисии. … Благодаря
ви.

Мария ДИМИТРОВА
…………………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Писмено, с изключение на тези на които има възможност за
обществено обсъждане.
Мария ДИМИТРОВА
…………………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Режим на гласуване. …. Писмените искания ще бъдат разгледани.
….. Не е публичното обсъждане. То е минало много отдавна и сте имали
възможност да дойдете.
Не излезе процедура, съжалявам.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1532-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10, чл. 27, ал. 4, т. 5 и чл.

52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.,
чл. 39 и чл. 94 от Закона за публичните финанси и по предложения от
кмета на Община Варна с рег. № РД 19000743ВН/15.01.2019 г. и №
РД19000743ВН-001ВН/15.01.2019 г., Общински съвет – Варна:
І. Приема бюджета на Община Варна за 2019 г. за приходите и
разходите,
както
следва:

1.

ПРИХОДИ - ВСИЧКО по (Пр. №1), в т.ч.:

(в лв.)
406 700 000

1.1.

Приходи за делегирани от държавата дейности, в т.ч.:

148 671 753

Неданъчни приходи за държавни дейности
Взаимоотношения с ЦБ:
Обща субсидия и др. транс. за държ. дейности от ЦБ/§3111/
Финансиране на дефицита/излишъка/

1.2.

Местни приходи, в т.ч.:
Имуществени и други данъци

647 050
139 463 249

8 561 454

258 028 247
81 200 000

Неданъчни приходи
Взаимоотношения с ЦБ
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ
в т. ч.
- Обща изравнителна субсидия и др. трансфери - § 31–12 за
зимно поддържане
-Получени от общини Целеви субсидии от ЦБ за капиталови
разходи-§ 31–13
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС, в
т.ч.:
- Трансфери м/у бюджети (нето)
- Трансфери м/у бюджети и с/ки за средствата от ЕС
(нето) в т.ч.
Временни безлихвени заеми
в т.ч.:
- предоставени заеми - /-12 810 343 лв./
- възстановени заеми – 11 371 321 лв.
Финансиране на дефицита /излишъка/

84 670 000
2 590 600

198 300
2 392 300

/-27 213 890/
/-8 889 518/
/-18 324 372/

/-1 439 022/

118 220 559

2.

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

406 700 000

2.1.

Разходи за държавни дейности

148 671 753

2.2.

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

258 028 247

а/
б/

ІІ.

за местни дейности
за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи

Приема разходите по функции, / Пр.2 и Пр.3/, в т.ч.:
Ф-я Общи държавни служби
Ф-я Отбрана и сигурност
Ф-я Образование

238 480 889
19 547 358

406 700 000
21 271 000
4 094 000
142 674 000

Ф-я Здравеопазване

21 112 000

Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи

16 791 000

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

124 251 000

Ф-я Почивно дело,култура и религиозни дейности

33 239 000

Ф-я Икономически дейности и услуги

40 949 000

Ф-я Разходи некласифицирани в други функции

2 319 000

ІІІ.

Приема разходи по определени дейности и
приложения/в лв./:
- разходи по дейности по райони и кметства по /Пр. №5/:
д.122 „Общинска администрация"
д.623 „Чистота"
д.629 „Други дейности по опазване на околната среда"
д.589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване“
д.622 „Озеленяване“
д.759 „Други дейности по културата“
д.239 „Други дейности по вътрешната сигурност“
- дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. №6/

6 539 066

- 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 – 7 243 938 лв. /Пр. 7/
- дофинансиране с местни приходи от бюджета – 460 800
лв.
- дейност „Други дейности по транспорта” за разходите
за транспорт по групи правоимащи /Пр. 9/
- Остатък от облигационен заем от 2015 г. за капиталови
разходи /Пр. 12/
- Остатък от облигационен заем за финансиране на
собствено участие по проекти, финансирани от оперативни
програми на Европейския съюз и други инвестиционни
проекти /Пр. 13/

37 204 738

8 433 200

45 439

1 047 758

- дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа“ /Пр.4а/
/без разходите на общинско предприятие „Паркинги и синя зона“/ 67 521 475
- дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“
по §51 и §52 /Пр.4б/
4 235 502
/без разходите на общинските предприятия „Инвестиционна политика“
и ОП „Управление на проекти и озеленяване"/

ІV. Приема Разчет за финансиране на капиталови разходи по
функции и източници на финансиране по бюджета за 2019 г. в размер на
108 740 615 лв., индикативен разчет за капиталови разходи по
оперативни програми и проекти на Европейския съюз /ЕСИФ и ДЕС/ в
размер на 86 355 136 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 2 174 711 лв., вкл. преходен остатък от 2018 г. – 1
174 711 лв. /Пр. № 15/
- за инвестиционните разходи за придобиване и основен ремонт на
дълготрайни активи /91%/ - 1 906 533 лв.
- разходи, свързани с приватизационния процес /9%/ - 268 178 лв.
VII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 50 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2019 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 по обекти за строителство и основен ремонт и други позиции на
разходите в съответните функции и параграфи, в размер на 2 392 300 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 №
344/21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2019 г. (Пр. №21).
X. Приема лимит, програми, разчет за целеви разходи, субсидии и
трансфери по бюджета:
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 №
344/21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2019 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.90, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република

България за 2019 г. и чл. 35, т. 3 от ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнение
на държавния бюджет на Република България за 2019 г. в общ размер от 48
290 лв./Пр. № 35/.
1.3. Разходи за представителни цели в размер на 24 148 лв. на
Председателя на Общински съвет – Варна като 1% от общия годишен
размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“,
съгласно чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г. и чл. 35, т. 3 от ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнение
на държавния бюджет на Република България за 2019 г. /Пр. № 35/.
2. Приема Общински програми и утвърждава разчет за целеви
разходи и субсидии по бюджета за 2019 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 20 000 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
20 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
2.1.3. „Хипотерапия и рехабилитация на деца с увреждания и
проблеми в развитието” - 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. „Грижа за деца с диабет и редки заболявания" - целево
финансиране в размер на 16 000 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“;
2.1.5. „Скрининг на заболявания на белия дроб“ - целево
финансиране в размер на 47 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“;
2.1.6. „Скрининг на заболявания на щитовидната жлеза“ - целево
финансиране в размер на 33 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“;
2.1.7. „Профилактика на женското здраве” - целево финансиране в
размер на 30 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
2.1.8. „Скрининг на преканцерози на маточната шийка“ - 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. „Скрининг на заболявания на простатната жлеза“ - целево
финансиране в размер на 30 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“;
2.1.10. „Скрининг на очни заболявания“ - целево финансиране в
размер на 30 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
2.1.11. „Профилактика на сънната апнея” - целево финансиране в
размер на 20 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
2.1.12. „Превенция на заболяванията на слуха сред деца“ - целево
финансиране в размер на 15 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“;
2.1.13. „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“;
2.1.14. „Профилактика за рака на гърдата“ - целево финансиране в
размер на 25 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
2.1.15. „Детско дентално здраве“- целево финансиране в размер на
17 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
2.1.16. „Зеленият двор на Варна“ - целево финансиране в размер на
25 000 лв. по §61-02 „Предоставени трансфери“ (-) на Медицински
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна.
2.1.17.
„Ранно откриване, превенция и профилактика на
усложненията от диабета – диабетно стъпало“ - целево финансиране в
размер на 15 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“.
2.2. „Социална програма на Община Варна за 2019 г.“ в размер на 2
641 119 лв., в т.ч. субсидии в размер на 52 000 лв. по §45 „Субсидии и
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ по /Пр. №
16/.
2.3. Програма „Спорт” – 2 135 000 лв., в т.ч. субсидии за спортни
клубове и организации – 1 313 000 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Спортни бази
за спорт за всички“ /Пр. № 25/.
2.4. Програма „Младежки дейности - 2019“ - целево финансиране в
размер на 816 860 лв., в т.ч. субсидии в размер на: 5 000 лв. по §42
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“, 21 000 лв.
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови

предприятия“ и 470 000 лв. по §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 §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“ – 177 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 18 500
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“ –72 000 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“ – 75 000 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“ – 3 839
000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 800 000 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
150 000 лв. по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата“, дейност „Други дейности по културата“ /Пр. № 24/.
2.12. Програма за устойчиво творческо развитие на фолклорен
ансамбъл „Варна“ при Народно читалище „Христо Ботев“ за 2019 г. –
95 000 лв. като дофинансиране, по §45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ в дейност „Читалища“
/Пр.№ 2, Пр. №17/.
2.13. Програма за проектиране и планиране на обекти, включително
на обекти – недвижими културни ценности по бюджета за 2019 г. /Пр.
№23/ и Програма за сътрудничество за актуализиране на Националния
регистър на недвижимите културни ценности на територията на гр. Варна
2019 – 2020 г. /Пр. №23a/ – общо за двете години - 310 200 лв., в т.ч.:

- по §61-02 „Предоставени трансфери“ на НИНКН: 10 200 лв., като за
2019 г. - 5 100 лв. и за 2020 г. - 5 100 лв.;
- по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“ на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ 300 000 лв., като за 2019 г. - 150 000 лв. и за 2020 г. - 150 000 лв. /Пр.№ 23
и Пр.№ 23а/.
2.14. Програма „Кръгова икономика“ в размер на 86 800 лв. за
съвместен проект на Община Варна и Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“, съгласно решение № 1416-2(№36)/19.12.2018 г. на
Общински съвет –Варна по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“ за обучение на 25 служители от общинската
администрация, дейност 122 „Общинска администрация“.
2.15. Програма „Туризъм“ в размер на 4 771 169 лв., в т.ч. 166 000 лв.
по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“.
3. Предоставя и утвърждава целеви разходи, субсидии и
трансфери, както следва:
3.1. целева субсидия за изпълнение на дейности, извън обхвата на
основния пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК на „Медицински център
за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна“ ЕООД, в размер на 200
000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №2/;
3.2. целева субсидия за финансово оздравяване на „Специализирана
болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД,в размер на
93 505 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. № 2/;
3.3 целева субсидия на „Специализирана болница по очни болести за
активно лечение – Варна“ ЕООД, в размер на 29 000 лв. за закупуване на
спекуларен микроскоп по §55 „Капиталов трансфер“, 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 18 833 лв. за ремонт на покрива на основната сграда по
§55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.5 целева субсидия на „Специализирана болница по акушерство и
гинекология за активно лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна”
ЕООД, в размер на 176 180 лв. за ремонт на три отделения в сградата на
болницата, по §55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“;
3.6 целева субсидия на „Специализирана болница по акушерство и
гинекология за активно лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна”
ЕООД, в размер на 277 564 лв. за Изграждане на пристройка за външен

асансьор към съществуващата сграда (в т.ч. асансьорна уредба), по §55
„Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.7. целева субсидия за осъществяване на общински програми за
промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве – 2019
г., разпределени по здравни заведения, /Пр. № 22/, както следва:
- на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 –
Варна“ ЕООД - 65 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
/Пр. №22/;
- на Варненско дружество по детска ендокринология – 16 000 лв., по
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/;
- на „Специализирана болница за активно лечение по пневнофтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД - 9 000 лв. по §43 „Субсидии и
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/;
- на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение –
Варна“ ЕООД – 30 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
/Пр. №22/;
- на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД - 27 000 лв. по
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/;
- на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД – 30 000 лв.,
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/;
- на „Многопрофилна болница за активно лечение Света Анна –
Варна“ АД – 20 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
/Пр. №22/;
- на „Многопрофилна болница за активно лечение Света Марина“ –
75 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/;
- на „Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина“ –
Варна“ ЕООД – 32 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
/Пр. №22/;
- на „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски“ –
Аспарухово – Варна” ЕООД – 15 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“ /Пр. № 22/;

- на „Диагностично - консултативен център 3 – Варна“ ЕООД –
19 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/;
- на „Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ ЕООД – 27
000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/;
- на „Диагностично - консултативен център V Варна - Света
Екатерина“ ЕООД – 36 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“ /Пр. №22/;
- на „Диагностично - консултативен център „Чайка““ ЕООД – 18 000
лв., по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/;
- на „Дентален център I Варна“ ЕООД – 17 000 лв. по §43 „Субсидии
и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/;
3.8. целева субсидия на „Българска хотелиерска и ресторантьорска
асоциация“ в размер на 53 000 лв. за организиране и провеждане на
конкурс „Най-добър готвач на БХРА за 2019 г.“, по §45 „Субсидии и други
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по икономиката“/Пр. №19/;
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 §45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по икономиката“ /Пр. №19/;
3.10. 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“ /Пр. №19/;
3.11. целева субсидия на Българската асоциация на ресторантьорите
и хотелиерите за провеждане на туристическо изложение „Тур-експо
дестинация Варна - 2019“ в размер на 20 000 лв. по §45 „Субсидии и други
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по икономиката“ /Пр.№19/;
3.12 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“ /Пр. №19/;
3.13. целева субсидия на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ в
размер на 15 000 лв. за организиране на празници на гроздолечението,
виното и СПА терапиите с грозде и гроздови продукти в курорта „Св. Св.
Константин и Елена“ по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за

юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по
икономиката“ /Пр. №19/;
3.14. целева субсидия на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ в
размер на 20 000 лв. за Международна пътуваща експозиция от
фотографии и рисунки, свързани с историята на първия български морски
курорт „Св. Св. Константин и Елена“ по §45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по икономиката“ /Пр. №19/;
3.15. целева субсидия на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ в
размер на 20 000 лв. за организиране на V пленер по скулптура с
международно участие „Докосване до природата“, по §45 „Субсидии и
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност
„Други дейности по икономиката“ /Пр. №19/;
3.16. 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 /Пр. № 2/;
3.17. 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 §45 „Субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Читалища“ /Пр. № 2,
/Пр.№17/;
3.18. трансфери за подпомагане дейността на културни институти за
съвместно финансиране, съгласно сключени договори с Министерство на
културата по §61-02 „Предоставени трансфери“ 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. /Пр. №24/;
3.19. трансфери за Театрално-музикален продуцентски център –
Варна за реализиране на постановки за участие в Международен
музикален фестивал в размер на 80 000 лв. по §61-02 „Предоставени
трансфери“ /Пр. №24/;
3.20. целева субсидия в размер на 350 000 лв. на църковното
настоятелство на храм „Свети мъченик Прокопий Варненски“, както
следва: 208 000 лв. за довършителни работи по изграждане на храма, 80
000 лв. за свещници, абсорбираща система и олтар и 62 000 лв. за
иконостасни икони, по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Субсидии и други разходи
за дейности по религиозното дело“ /Пр. №24/;
3.21. целева субсидия в размер на 350 000 лв. на Варненска и
Великопреславска Света Митрополия, в т.ч. 200 000 лв. за ремонт на
покрива на храм „Успение Богородично“, 150 000 лв. за ремонт на
отоплителната инсталация с подмяна на котел, по §45 „Субсидии и други
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност
„Субсидии и други разходи за дейности по религиозното дело“ /Пр.№ 24/;

3.22. целева субсидия в размер на 250 000 лв. за реализиране на
проекти за облагородяване на малки околоблокови пространства, по §45
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска
цел“, дейност „Озеленяване“ /Пр. №2/;
3.23. целева субсидия на джамията в район „Аспарухово“ в размер на
4 875 лв. по Решение № 1289-3(№32)/28.06.2018 г. на Общински съвет –
Варна по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“, дейност „Субсидии и други разходи за дейности по
религиозното дело“ /Пр. №24/;
3.24. целева субсидия по Програма за сътрудничество за
актуализиране на Националния регистър на недвижимите културни
ценности на територията на гр. Варна 2019 – 2020 г., както следва: на
НИНКН по §61-02 „Предоставени трансфери“ в размер на 5 100 лв. за 2019
г. и на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, дейност
„Други дейности по опазване на околната среда, по §43 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия“ в размер на 150 000 лв. за
2019 г. /Пр. №23 и Пр. №23а/
3.25. целеви субсидии за общински програми, както следва:
3.25.1. по програма „Аз успявам” – целево финансиране на
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 - Варна“
ЕООД в размер на 20 000 лв. по § 43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“ /Пр. №22/;
3.25.2. 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 20 000 лв. по §43 „Субсидии и
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/;
3.25.3. по програма „Хипотерапия и рехабилитация на деца с
увреждания и проблеми в развитието” – целево финансиране на
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 - Варна“
ЕООД в размер на 25 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери
за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“ /Пр. № 22/;
3.25.4. по програма „Грижа за деца с диабет и редки заболявания“ целево финансиране на Варненско дружество по детска ендокринология в
размер на 16 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“ /Пр. №22/;
3.25.5. по програма „Скрининг на заболявания на белия дроб“ целево финансиране общо в размер на 47 000 лв., както следва:
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични

заболявания - Варна“ ЕООД – 9 000 лв., „Специализирана болница за
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков Варна“ ЕООД – 5 000 лв., „Диагностично - консултативен център V Варна
- Света Екатерина“ ЕООД – 5 000 лв., „Диагностично - консултативен
център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД – 5 000 лв., „Диагностично консултативен център 3 – Варна“ ЕООД – 6 000 лв., „Диагностично консултативен център 4 – Варна“ ЕООД – 5 000 лв., „Диагностично консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово - Варна“ ЕООД –
7 000 лв., „Диагностично - консултативен център „Чайка““ ЕООД – 5 000
лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/;
3.25.6. по програма „Скрининг на заболявания на щитовидната
жлеза“ – целево финансиране общо в размер на 33 000 лв., разпределени,
както следва: „Диагностично - консултативен център „Чайка““ ЕООД - 6
000 лв., „Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина“ –
Варна“ ЕООД – 6 000 лв., „Диагностично - консултативен център 3 –
Варна“ ЕООД – 7 000 лв., „Диагностично - консултативен център 4 –
Варна“ ЕООД – 7 000 лв., „Диагностично - консултативен център „Чайка““
ЕООД – 7 000 лв., по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
/Пр. №22/;
3.25.7. по програма „Профилактика на женското здраве” - целево
финансиране на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД в размер на
30 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/;
3.25.8. по програма „Скрининг на преканцерози на маточната шийка"
- целево финансиране общо в размер на 18 000 лв., разпределени, както
следва „Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски –
Аспарухово - Варна“ ЕООД – 8 000 лв., „Специализирана болница за
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков Варна“ ЕООД – 10 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
/Пр. № 22/;
3.25.9. по програма „Скрининг на заболявания на простатната жлеза"
- целево финансиране общо в размер на 30 000 лв., разпределени, както
следва: „Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД – 6 000 лв.,
„Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД
– 6 000 лв., „Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина“ –
Варна“ ЕООД – 6 000 лв., „Диагностично - консултативен център 3 –
Варна“ ЕООД – 6 000 лв., „Диагностично - консултативен център „Чайка““
ЕООД – 6 000 лв., по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за

нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
/Пр. № 22/;
3.25.10. по програма „Скрининг на очни заболявания"- целево
финансиране в размер на 30 000 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/;
3.25.11. по програма „Профилактика на сънната апнея” - целево
финансиране в размер на 20 000 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/;
3.25.12. по програма „Превенция на заболяванията на слуха сред
деца“ - целево финансиране в размер на 15 000 лв. на „Диагностично консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/;
3.25.13. по програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от
психоактивни вещества” - целево финансиране в размер на 75 000 лв. на
МБАЛ „Света Марина” ЕАД по §43 „Субсидии и други текущи трансфери
за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“ /Пр. № 22/;
3.25.14. по програма „Профилактика за рака на гърдата“ - целево
финансиране в размер на 25 000 лв. на „Диагностично - консултативен
център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД по §43 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“/Пр. №22/;
3.25.15. по програма „Детско дентално здраве"- целево финансиране
в размер на 17 000 лв. на „Дентален център I Варна“ ЕООД по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/;
3.25.16. по програма „Ранно откриване, превенция и профилактика
на усложненията от диабета – диабетно стъпало“ - целево финансиране в
размер на 15 000 лв. на „Диагностично - консултативен център 4 – Варна“
ЕООД по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/;
3.25.17. по програма „Социална програма“ - целево финансиране на 6
малки проекти на неправителствени организации по §45 „Субсидии и
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност
„Други дейности по социалното осигуряване“ общо в размер на 30 000 лв.
/Пр. №16/;
3.25.18. 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/;
3.25.19. 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/;
3.25.20. 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/;
3.25.21. по програма „Спорт” – 1 313 000 лв. по §45 „Субсидии и
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност
„Спортни бази за спорт за всички“ и 20 000 лв. по §42 „Текущи трансфери,
обезщетения и помощи за домакинствата“ /Пр. №25/;
3.25.22. по програма „Младежки дейности 2019“ - 21 000 лв. по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ и 470
000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“, дейност „Други дейности за младежта“ /Пр. № 26/;
3.25.23. по програма „Социален туризъм“ - 21 000 лв. субсидии по
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Туристически бази“ /Пр. № 28/;
3.25.24. 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/;
3.25.25. 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/;
3.25.26. 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/;
3.25.27. по програма „Международни и местни културни прояви“ –
800 000 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/;

3.25.28. целево финансиране на фондация „Човек на фокус“ по
програма „Международни и местни културни прояви“ в размер на 25 000
лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“ /Пр. 24/;
3.25.29. по програма „Туризъм“ 2019 г. – 166 000 лв. по §45
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска
цел“ /Пр. №19/;
3.25.30. по Програма за сътрудничество за актуализиране на
Националния регистър на недвижимите културни ценности на територията
на гр. Варна 2019 – 2020 г. – целева субсидия общо за двете години – 310
200 лв., както следва:
- по §61-02 „Предоставени трансфери“ на НИНКН: 10 200 лв. , като
за 2019 г. - 5 100 лв. и по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“ на Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“: 300 000 лв., като за 2019 г. - 150 000 лв. /Пр. № 23 и
Пр. №23а/
3.25.31. целева субсидия/разходи във връзка с Решение № 1143-5(28)/
21.03.2018 г. на Общински съвет – Варна в размер на 288 000 лв. за
продуктово позициониране на град Варна в телевизионната продукция на
Нова телевизия с работно заглавие „Фалшив герой“, по §43 „Субсидии и
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по културата“ /Пр. №2/.
3.26. 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 за:
4.1. Подпомагане на лечението на граждани от бюджета на дейност
„Други дейности по здравеопазването” – 159 000 лв., в т.ч. 39 000 лв.
преходни от 2018 /Пр. № 2/.
4.2. Подпомагане на двойки за инвитро процедура от бюджета на
дейност „Други дейности по здравеопазването”– 283 016 лв., в т.ч. 123 016
лв.преходни от 2018 г., /Пр. № 2/.
Общо помощи по т. 4.1. и т. 4.2. – 442 016 лв.
4.3. Социално битови разходи на социално слаби граждани - по
бюджета на дейност „Други служби и дейности по социалното
осигуряване” – 140 794 лв. в т.ч. 26 700 лв. преходни от 2018 г. /Пр. № 2,
Пр. № 16/.
4.4. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на
дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 12 000
лв. /Пр. № 2, Пр. № 16/.
Общо помощи по т. 4.3. и т. 4.4 – 152 794 лв.

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” – 8 433 200 лв., в т.ч.
350 000 лв. преходни от 2018 г. /Пр. №9/.
4.7. 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“ /Пр. № 2/.
5. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от
туристическия данък за 2019 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 47 000 лв. по бюджета на Общински
приют за безстопанствени кучета, събрани от „Общинска такса за
притежаване на куче“, съгласно чл. 175 от Закона за ветеринарно
медицинската дейност /Пр. №1/.
XІ. Приема разпределение на Преходен остатък за 2019 г. в размер
на 65 669 358 лв., /Пр. №11/.
XII. Приема Очакван размер на просрочените вземания, които ще
бъдат събрани през 2019 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
12 810 343 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 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
2019-2021 г., съгласно приложение /Пр. №37/.
XVI. 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 2019 г.,
съгласно приложение /Пр. №20/.
XVII. 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 2019 г. в размер на 387 200 000 лв.
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. 2 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя
максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2019 г. в размер на 303 700 000 лв.
XIX. 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 2019 г. – до 82 586 000 лв.
2. Максимален дълг към 31.12.2019 г. до 136 294 000 лв.
3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да
бъдат издадени през 2019 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 31.12.2019 г. – до 5% от общата сума на приходите и общата
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на
бюджета на общината.
XX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 94 от Закона за
публичните финанси, чл. 8, ал. 5 от Закона за общинската собственост
Общински съвет – Варна определя разходи за изпълнение на дейности от
местно значение за райони и кметства за дейност „Озеленяване“, които се
финансират с 30 % от приходите от отдаване под наем на имоти –

общински жилища, предоставени за управление на кметовете на райони
или кметства по Закона за общинска собственост /Пр. №36/.
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 2019 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
2019 г. /Пр.№ 38/.
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;
- да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди разпределението;
- в изпълнение на Решение 567-7(14)/20.12.2016 г. на Общински
съвет – Варна 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;
- възлага на кмета на Община Варна функцията по изграждането,
основния ремонт и реконструкцията на спортни и фитнес площадки на
открито в училищата и основния ремонт и реконструкцията на площадки
за игра на открито и спорт в детските градини, включени в Разчета за
капиталови разходи - функция „Образование“ /Пр. № 4/ и в качеството на
възложител по Закона за обществените поръчки да осъществи
необходимите действия. Средствата да бъдат определени и утвърдени със
самостоятелни бюджети, извън делегираните бюджети на училищата и
детските градини.
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:
- 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.
Резултати от гласуването: за – 34; против – 6; въздържали се – 1;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
За протокола: Даниела Димова – „за“, Пейчо Бюлбюлев – „за“,
Христо Боев – „против“.
Бюджетът е приет с 36 гласа „за“.
Г-н кмете, заповядайте.
Отбелязах, да, за протокола „за“, отбелязал съм.
Иван ПОРТНИХ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници. На първо място бих искал да благодаря за това, че след
конструктивен дебат и след много комисии, на които много хора не
участваха поради партийни форуми, пленуми и т.н., но в крайна сметка
мисля че стигнахме до една макрорамка, която няма кой да отрече, че е
рекордна за града ни и се върнах към думите на преждеговорившата
колежка за 2013 г. Спомнете си тогава как говорихме, че 200 млн., не 300,
200 млн. е фантастика. И тогава с огромен патос се разказваше как 200
млн. е непостижимо. Г-н Карбов, непостижимо беше тогава. В смисъл,

никой не си го представяше, слушахме всички и мълчахме тогава. Само че,
само че към днешна дата виждаме, че бюджетът на този град вече е
половин милиард. Това е благодарение на усилията на всички нас. Сами да
се хулим, сами да се злословим, нали … Вие всички излизате пред вашите
избиратели, които са варненци и аз не мисля, че има варненец, който не би
подкрепил това, което се случва днес в този град, на тази сесия и което
дава перспектива, показали сме едно ударно темпо на обновление на града.
Аз мисля, че с днешното ви решение, уважаеми дами и господа общински
съветници, с днешното ви решение не само ще го затвърдим, а ще го
увеличим, ускорим. Варна няма време за губене. Варна няма време за
губене. Варна не е град, който заради политически някакви там търкания и
прочие чудесии може да цикли и съм изключително благодарен на целия
общински съвет за днешната конструктивна работа, защото
администрацията с всичките й кривотий, кусури и каквото и да кажем, аз
мисля че нашата администрация е една от най-добрите в действителност. И
не е моя оценка. Оценка е на всякакви външни институции, които това
казват. Ето, тук е г-жа Господинова. Кредитния ни рейтинг не си го
определяме сами, нали? Кредитния ни рейтинг е националния със
забележка, че е по-висок от националния, но няма как по закон, нали,
простичко да го кажа. Няма как по закон да е по-висок от този. Нали така?
Ето. Има едни спекулации по отношение на дълговете. Като влезнах в
мандат имахме 60 млн. дългове. Нали така? 68, поправка. Само че това
бяха дългове, които нали голяма част от залата не са отговорни за тези
дългове. Но да върнем предния състав на общинския съвет. Къде са били
тези 68 млн. г-н Гуцанов, лично Ви питам нали, като съветник с
дългогодишен стаж, къде са били тези 68 млн. дългове, в какво сме ги
инвестирали? Да се обърнем, да посочим от 68 млн. да се обърнем, да
посочим ей това направихме или ей това направихме. Едно, две, три. В
момента, уважаеми дами и господа общински съветници вие виждате, че
гласуваме всеки един дълг с конкретната, с конкретната цел, с конкретния
обект, с конкретната стойност и всичко се резюмира в спортни, училищни
бази, детски градини, улична инфраструктура. Нали? Всеки от вас знае
всеки един лев за какво се взима и го знаете всеки един от вас. 68 млн.
2013 г., като встъпих в мандат, задължения. Може ли някой от вас да каже
за какво са били те? Някой може ли да каже за какво са били те? Няма да
връщаме лентата назад. Естествено, че нашата задача е да гледаме напред.
Нашата задача е да обезпечим развитието на града и съм благодарен за
конструктивната работа, която съветът прояви и в рамките и на комисиите,
защото аз ще излезна с едно друго предложение. Тъй като видно нали, че
тук има камери и всеки се опитва да се упражнява на микрофона. Ами
тогава да ги закрием комисиите. В смисъл, няма нужда от комисии. Защо
са комисиите? Защо са комисиите, след като идват съветници и след това,
след всичките дебати, обсъждания, коментари в рамките на тези комисии,

в които вие инвестирате вашето лично време и т.н., и т.н, нали и накрая
някой да дойде да каже: ами то не било обсъдено. Кое не е обсъдено? Кое
точно не е обсъдено? И нека да говорим за развитие. В действителност
макрорамката е 485 млн., което е близо половин милиард. Връщам пак
назад лентата. Преди няколко години 200 млн. ни изглеждаше фантастика.
Сега боравим с два пъти повече, два пъти и половина повече средства.
Наша обща задача е да направим така, че тези средства всъщност да бъдат
оползотворени по най-правилния начин в интерес на развитието на града и
всеки един варненец да ги усети. И тук искам да кажа нали, че
макрорамката, която приемате всъщност, ние сме дали вече примера,
говорим примерно за „Аспарухово“, няма да говоря г-н Златев … Но във
„Владиславово“, четвърти микрорайон нали, цялостно обновяване с
подземната инфраструктура, с паркоместата, със зоните за отдих, със
спортните площадки. Това ще е един добър пример, в който ние да
покажем как ще се движим оттук нататък. Бюджета, който сме вкарали по
отношение на рехабилитация на уличната мрежа, той изцяло е насочен към
малките улички, защото досега с вашата подкрепа в действителност, до
сега ние успяхме да обновим наистина всички централни булеварди,
всички централни пътни артерии, които костваха и като инвестиция
огромни средства, но представете си го назад във времето като поддръжка
какво се коствали. Всичките тези средства оттук нататък наистина ще
бъдат насочени в следващата година - да ни минат законовите процедури
естествено, ще бъдат насочени към малките улици, паркоместата в
междублоковите пространства, заслоните за отдих, зелените зони и т.н., и
т.н. Аз виждам днес в крайна сметка, виждам една грижа и едно отношение
с грижовност от общинския съвет, за което съм благодарен. Това е едно
голямо изпитание с такъв бюджет, наистина е изпитание в крайна сметка.
Никога не сме имали половин милиард като бюджет. Той е изпитание за
всички нас, но вярвам, че с тази споделена грижа, която виждам в момента,
ще се справиме по начин, по който всеки един наш съгражданин да види
ефекта от това, което вие взехте като решение днес. Благодаря ви и да си
пожелаем ползотворна и успешна година. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря.
Уважаеми колеги, обявявам обедна почивка, един час.
Нищо в системата не ми е излязло. Ще дам възможност, след … Да.
В 14:00 ч. продължаваме работа, колеги.

Следобедно заседание – начало от 14:00 до15:20 ч.
Присъстват 42 общински съветника, отсъстват:
Антон АПОСТОЛОВ
Антраник ШАКАРИЯН
Божидар ЧАПАРОВ
Григор ГРИГОРОВ
Данаил ПАПАЗОВ
Ивайло МИТКОВСКИ
Кирил ГЕОРГИЕВ
Петър ЛИПЧЕВ
Чавдар ТРИФОНОВ
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, вижте устройствата. Влезте в системата, за да можем да
продължим работа. … Има ли някой проблем с устройство? … Двадесет и
две устройства са в системата, тридесет и шест положени подписа. Моля,
на колегата доц. Цветкова да обърнете внимание.
Продължаваме работа, уважаеми колеги.

V.
По точка пета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Финанси и бюджет” относно:
(1) – приемане бюджета на Община Варна за 2019 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
„Дарик радио - Варна” за медийна подкрепа на „Варна – Европейски град
на спорта 2019“.
(6) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
„Радио Варна“ за съвместна работа в областта на културата и обществения
живот.
(7) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
„Труд медиа“ ЕООД за популяризиране на работата на органите на местно
самоуправление в Община Варна.
(8) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
„Медия груп 24“ ЕООД за медийно отразяване на дейността на Община
Варна и Общински съвет – Варна.
(9) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
„БРАТ-BG“ медийна подкрепа за популяризиране на инициативите и
добрите практики на органите за местно самоуправление.
(10) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
Информационна агенция BGtourism.bg – част от групата на Роял
Комюникейшън за информационно сътрудничество и представяне на
Община Варна.
(11) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на
„ПРО НЮЗ България“ АД за популяризиране на морската столица „Варна
– Европейски град на спорта през 2019 г.“.
(12) – даване на съгласие за сключване на анекс към договор за
безвъзмездна финансова помощ и упълномощаване на кмета на Община
Варна да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на
регионалното развитие и благоустройство, по проект „Естетизация и
модернизация на градската среда във Варна“ на ОП „Региони в растеж“
2014 - 2020 г.

(13) – даване на съгласие кметът на Община Варна да издаде Запис
на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и
благоустройство за изпълнение на проект „Прилагане на мерки за
енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР –
Варна“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.
(14) – изменение и допълнение на т. 13.1 от Приложение № 2 към
Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на
услуги на територията на Община Варна.
(15) – изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет –
Варна за определяне размера на местните данъци на територията на
Община Варна.
(16) – изменение и допълнение на решение № 1744-4(36)/11,
12.11.2014 г. на Общински съвет – Варна.
(17) – опрощаване на държавни вземания.
(18) – вземане на решение за предоставяне на абонаментни карти за
нуждите на „Дружеството на инвалидите – Варна“.
(19) – взема решение за предоставяне на абонаментни карти за
нуждите на Дружество за хора с увреждания „Бриз - 2014“.
Докл.: Станислав Иванов – Председател ПК „ФБ“
Тодор БАЛАБАНОВ
Имаше заявки преди почивката за изказвания от г-н Костадинов,
помня и г-н Гуцанов също така. Заявките за изказване преди почивката,
затова давам възможност.
Борислав ГУЦАНОВ
То беше реплика към изказването на кмета, но то на момента
трябваше да се … Сега мисля, че е безсмислено.
Костадин КОСТАДИНОВ
Абсолютно същото нещо мога да кажа и аз. В крайна сметка, така
или иначе, исках да обобщя следното нещо – решението за приемането на
бюджета е безспорно политически акт и то е плод на волята на
мнозинството, независимо от всички дебати, които се водят тук на място.
Независимо от дребните заяждания трябвало ли да се ходи на комисии или
не трябва и така нататък. Естествено, че трябва и естествено, че не всеки
може да отиде на всяка една комисия. Но в крайна сметка това, което
искам да кажа е следното – за резултатите от един бюджет обикновено се
гледа напред във времето, тогава когато минат поне две или три години
след приемането на този бюджет. Това е четвъртият пореден бюджет,
който аз не подкрепям като общински съветник. Причината е една и тя е
много проста, че Община Варна в лицето на нейната управляваща

администрация не е доказала, че може да изразходва тези средства
разумно, защото резултатите колкото и да са видими, колкото и да са
налични, са резултати на много висока цена. И тези резултати, платени
напред във времето с оценката, която се дава, се вижда че всъщност е
изключително непосилна за обществото и за нас, като граждани, цена.
Вижда се, че резултатите не са добри. Вижда се, че това, което се прави, се
прави качествено, че се руши. Също така се забелязва и че има много
сериозни съмнения относно размера на средствата, които се инвестират. В
крайна сметка така или иначе, след време истината винаги излиза наяве. За
мене обаче беше нещо така много дразнещо да чуя в доста несвързаната
реч, която кмета на Варна така изнесе пред нас, а именно, че този мандат и
този ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Костадинов ….
Костадин КОСТАДИНОВ
Да, несвързана беше, защото видях най-добрите образци на
ораторското майсторство на Цветан Цветанов и Бойко Борисов, събрани
наедно включително с това неподражаемо банкянско „ще направиме“, „ще
чуеме“, „ще видиме“. Както и да е.
Тодор БАЛАБАНОВ
Беше Ви дадена думата за обяснение на отрицателен вот. Не за
реплика към кмета.
Костадин КОСТАДИНОВ
Да. Ами … Спряхте ми микрофона ли?
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, исках просто да се изкажа, че думата Ви е дадена за …
Костадин КОСТАДИНОВ
Благодаря Ви много за това, така беше. Това, което искам да кажа е
следното - няма как да се сравняваш с предишни бюджети, при условие че
тези предишни бюджети са приемани от същото на практика мнозинство и
от същите управляващи в този град. Предишният кмет беше също от ГЕРБ.
Хубаво би било все пак да не забравяме, че някой го каза тук - историята
не започва от днес и няма да свърши утре. И когато се сравняваме, трябва
да се сравняваме с 20 години назад във времето какво е било и трябва да
мислим за 20 години напред във времето. Лошото е, че тук липсва визия за
развитие на града и аз не видях тази в този бюджет. Хвалим се с някакви
абсолютно как да кажа - имагинерни и безрезултатни титли, като примерно

„Европейска младежка столица“, „Европейски град на спорта“ – каквото и
да значи това и така нататък, и така нататък. Всички ние добре знаем, че
това са едни титли, които се дават от неправителствени организации и
които абсолютно нищо не значат. Такива градове има в Европа стотици.
Така или иначе, разговорът е безпредметен поради това, че бюджета вече е
приет. Аз смятам, че резултатите от него в рамките на следващата година
веднага ще си проличат, защото както и предишният бюджет, така и този
ще бъде изхарчен на принципа - имаме едни пари, за да ги изхарчим, а не
за да постигнем дълготрайни резултати, които да покажат ефективен
растеж, както икономически, така и социален, защото това е работата на
една община в крайна сметка.
И да не забравяме друго нещо, с което ще приключа. Най-големият
показател за това дали един град или въобще една държава се управлява
добре е критерият раждаемост - смъртност и съответно брой на
населението. Варна за последните няколко години намалява, което между
другото е трагично на фона и на това, че цялата ни държава като население
намалява. Но все пак, нашият град доскоро беше едно от може би трите
или четирите изключения в държавата. От четири години насам, от 2015 г.
това не е така. Изводите всеки може да си ги направи сам. Както се казва,
когато фактите и цифрите говорят, и боговете мълчат.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Иванов, заповядайте. … А, реплика? Д-р Маринова.
Лидия МАРИНОВА
Само една реплика. Не, Варна се увеличава. Привлекателна е вече за
младите хора, защото за първи път от доста години имаме със сто
раждания повече миналата година. София и Варна. И тъй като съм
пристрастна към децата, радвам се за това.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Иванов.
Станислав ИВАНОВ
Благодаря, г-н председател. Уважаеми колеги, по втора точка от
дневния ред относно осигуряване на гориво за отопление на културните
институти на гр. Варна, ПК „Финанси и бюджет“ дава положително
становище. Става въпрос за 60 тона гориво за Операта и 18 тона гориво за
Кукления театър.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. … Само
Вие ли имате проблем със системата?

……………. /н.р./
Не нямам, да повторим гласуването.
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре, повтаряме гласуването, въпреки че 34 устройства … Да не би
там в тази зона нещо да няма обхват, защото само от там казвате, че има
проблем? … Да, подлагам отново на гласуване предложението, поради
проблем в системата. Режим на гласуване.

1533-5. 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 2019 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 „Опернофилхармонични дружества и опери“ от бюджета на Община Варна за 2019
г.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*

Станислав ИВАНОВ
Г-н председател, с оглед на това, че следващите решения от т. 3 до т.
11 включително са на едни и същи основания, предлагам процедура да ги
гласуваме анблок.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения колеги, по процедурата? Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 2; въздържали се – 2;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
Станислав ИВАНОВ
Трета точка, относно вземане на решение за отпускане на финансови
средства на ТВ „Черно море” за реализиране на телевизионно предаване
„Европейска Варна”, ПК „Финанси и бюджет“ дава положително
становище.
Четвърта точка - вземане на решение за отпускане на финансови
средства на „Дарик радио - Варна” за съвместен медиен проект „Зала
Пленарна”, ПК „Финанси и бюджет“ дава положително становище.
Пета точка, относно вземане на решение за отпускане на финансови
средства на „Дарик радио - Варна” за медийна подкрепа на „Варна –

Европейски град на спорта 2019“, ПК „Финанси и бюджет“ дава
положително становище.
Шеста точка, относно вземане на решение за отпускане на
финансови средства на „Радио Варна“ за съвместна работа в областта на
културата и обществения живот, ПК „Финанси и бюджет“ дава
положително становище.
Седма точка - вземане на решение за отпускане на финансови
средства на „Труд медиа“ ЕООД за популяризиране на работата на
органите на местното самоуправление в Община Варна, ПК „Финанси и
бюджет“ дава положително становище.
Осма точка, относно вземане на решение за отпускане на финансови
средства на „Медия груп 24“ ЕООД за медийно отразяване на дейността на
Община Варна и Общински съвет – Варна, ПК „Финанси и бюджет“ дава
положително становище.
Девета точка, относно вземане на решение за отпускане на
финансови средства на „БРАТ-BG“ за медийна подкрепа за
популяризиране на инициативите и добрите практики на органите за
местно самоуправление, ПК „Финанси и бюджет“ дава положително
становище.
Десета точка, относно вземане на решение за отпускане на
финансови средства на Информационна агенция BGtourism.bg – част от
групата на Роял Комюникейшън за информационно сътрудничество и
представяне на Община Варна, ПК „Финанси и бюджет“ дава положително
становище.
И единадесета точка, вземане на решение за отпускане на финансови
средства на „Про нюз България“ АД за популяризиране на морската
столица „Варна – Европейски град на спорта през 2019 г.“, ПК „Финанси и
бюджет“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Г-н Гуцанов, имате думата.
Борислав ГУЦАНОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Аз знам, че събитията
са изключително много във Варна и заради това трябва общината
специално да даде средства на медиите, за да могат да отразяват дейността
на общинския съвет, тъй като иначе политическият живот е твърде бурен в
града и няма да бъдем отразявани. Но ми е странно, че се дават средства и
за популяризиране „Варна – европейски град на спорта“? При положение,
че когато коментирахме бюджета, стана ясно че говорим за една
неправителствена организация, която е ситуирана в Брюксел и кое точно
ще се популяризира, че нещо не мога да се сетя и не прекаляваме ли малко

с цялата тази история? Преди малко говорихме, затова не искам отново да
засягам същата тема.
Тодор БАЛАБАНОВ
То точно и преди малко беше отговорено. Г-н Байчев, заповядайте.
Борислав ГУЦАНОВ
Само съжалявам, тъй като както каза председателя .. Не, не.
Съжалявам, че не можах да отговоря на репликата преди един час, но вече
се затвори тази тема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, да, Ок, там се разбрахме.
Мартин БАЙЧЕВ
Уважаеми колеги, уважаеми г-н председател. Изчаках политическото
говорене и очаквах да дойде момента, в който може да обърнем сериозно
внимание на темата „Варна – европейски град на спорта“. Г-н Гуцанов, г-н
Костадинов - чухме, че е имагинерно, че е неправителствена организация.
Не знам какво виждате против неправителствения сектор, на първо място.
И второ, имам въпрос - какво всъщност ще навреди на Варна тази титла?
Защото за мен това е една титла, която не е нито на ГЕРБ, нито на кмета на
Варна. Това е една титла, която е на Варна и на варненци, и на спортната
общественост. Сумите, които бяха отделени въобще за тази титла са
свързани основно с развитие на спортната инфраструктура, което
предполагам, че нямате нищо против на тази тема. Мога да ви ги изброя.
Предполагам, че ги знаете добре. Доста стойностни ще бъдат нещата,
които бъдат свършени. Ако говорим за медийното отразяване – да, мога да
ви кажа, че ние сме оценени от партньорите си за европейска младежка
столица може би най-високо от последните пет или шест европейски
младежки столици, въпреки че комисията имаше критика към това. Това,
което виждам аз като бележка във времето назад е, че ние наистина не
използвахме всички комуникативни канали. И сега в момента, при
положение, че имаме над 180 мероприятия - аз съм сигурен, че ще бъдат и
над 200, аз говоря за предложенията, които минаха през нашата комисия.
Предложения, които бяха аргументирани. Благодаря на колегите от
комисията, с пълно единодушие бяха приети предложенията. Говорим за
медийно презентиране на календара спортния. Не говорим въобще да
блъскаме европейски град на спорта. Ние говорим за презентиране на
календара. При над 200 мероприятия, ако няма нужното презентиране на
този календар през всички възможни канали, повярвайте ми, варненци
много губят от това. Над 50 от мероприятията са международни и съм
сигурен, че много хора ще се радват на тях. И само така, в завършек на

нещата да ви кажа - Варна през последните три години е един от градовете
на водещи места по най-много активно спортуващи в България. И мисля,
че една от причините е точно тази инфраструктура, която се изгражда.
Сумите, които ще бъдат отделени категорично са за презентиране на
календара. Медиите, които са заявили, че искат да го презентират са
национални. Говорим за международни мероприятия и е нормално да
търсим популяризиране на самия календар. Никой не търси хвалби. И
молбата ми е наистина тука пред всички вас – това е една титла на Варна,
нека както по-рано Вие самият казахте за „Карин дом“, да се обединим
около нея и да се опитаме Варна да се гордее в края на годината с нещата,
които са се случили. Повярвайте ми, в срещите ми с хората от спорта,
всички заявяват, че това е едно много важно нещо и нещо, което дава
възможност на Варна да се презентира наистина пред международния
спорт. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Байчев. Отново колеги, се връщаме на темата с
комисиите. Всичките тези неща, аз благодаря отново на колегата, че ги
повтори. Беше така добър и на комисия да ги каже и се обсъдиха, и се
дебатираха. Участвайте в работата на комисиите. Г-н Гуцанов,
заповядайте.
Борислав ГУЦАНОВ
Уважаеми колеги, аз ще направя същото изказване, каквото беше и
преди малко. Недейте да мислите, че спорта на Варна започва от 2019 г.
Нали г-н Байчев, не сте на тази вълна и Вие? Първият голям парк на 64
дка, свързан със спорта се направи в кв. „Младост“, по памет някъде 2007 –
2008 г. Нещо подобно сега ще направим сега и в кв. „Владислав
Варненчик“. И това е много добре, че се прави. Освен това, първите
площадки, които въобще в България почнаха да се правят, бяха в
„Аспарухово“, в „Приморски“, навсякъде където вие ги знаете. Басейна,
също помните кога се направи. Т.е. винаги Варна е обръщала
изключително сериозно внимание на спорта и аз се радвам, че вие
продължавате в същия този дух. Това не е обаче от днеска или от вчера.
Много добре ще бъде, ако успеем да възстановим плувния басейн, другият.
Много добре ще бъде, ако се направи така, че и стадион „Юрий Гагарин“,
„Варна“, сега отново „Гагарин“ се направи всичко възможно с
процентните участия на общината да стане максимално бързо. И всички
останали събития, инфраструктурни обекти и всичко друго, което е
свързано със спорта. Но пак ви казвам …
Тодор БАЛАБАНОВ
Пропуснахте стадион „Спартак“.

Борислав ГУЦАНОВ
Стадион „Спартак“, също. Стадион „Локомотив“, също. Стадиона в
„Младост“ с лекоатлетическата писта, който се направи, също го знаете.
Надявам се, че няма и тенис-кортовете в „Чайка“ също да бъдат застроени,
независимо от всичките проблеми, които седят там с разрешаването
евентуално на строителството. Т.е. недейте, пак ви казвам, да мислите че
спорта започва от 2019 г.
Тодор БАЛАБАНОВ
Стана някакво разминаване тука.
Борислав ГУЦАНОВ
Никакво разминаване няма ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Байчев, заповядайте. Колегата нямаше в предвид, че спорта е
започнал сега, а това, че има нужда от повече отразяване.
Мартин БАЙЧЕВ
…………/н.р./ да взема отношение по темата. Съжалявам, че в случая
по-кратък от Вашия опит и не мога да разгърна по-назад. Ако Вие имате
сериозно участие в развитието на спортната инфраструктура, благодаря и
на Вас, защото наистина се отчита това навсякъде, че резултатите в
последно време и особено в посока масов спорт са на база инфраструктура.
Затова казах, че изчаках политическите изказвания, защото наистина не
искам да хвърлям топката във времето назад. Казвам какво трябва да
популяризираме напред. Този календар, наистина си представете, това е по
близо събитие на ден. Това не заслужава ли да намери своята публика? Аз
мисля, че варненският спорт твърдо заслужава това. Но наистина казвам,
че не гледам назад във времето. Казвам, че е хубаво да погледнем, да
използваме всички комуникационни канали, защото в Европейската
младежка столица това беше част от бележката, която получихме.
Оценката наистина е добра, въпреки че аз в началото лично бях скептик и
за това ви моля наистина, ако можем всички да се обединим. Това е титла
на Варна. Наистина, не искам да кажа че вие не сте направили нещо във
времето назад. Просто в момента говорим занапред.
Борислав ГУЦАНОВ
……………… /н.р./
Мартин БАЙЧЕВ
Понеже казахте, че не започва 2019 г. …. Точно, медийното
отразяване е свързано с популяризиране на календара.

Тодор БАЛАБАНОВ
Вие имате предвид конкретни медии?
Мартин БАЙЧЕВ
Вие как можете да отидете на мероприятие след два дена, ако не
знаете за него? Разбира се, че трябва да има популяризиране. Говорим за
над 50 международни мероприятия. И може би, съм сигурен, че ще бъдат
над 200 мероприятията за годината. Достатъчна причина е да има
отразяване.
Тодор БАЛАБАНОВ
Други мнения и съображения, колеги? Чухме аргументите. Г-жо
Димова, заповядайте. Вие за спорта ли ще ни говорите?
Даниела ДИМОВА
Не. Аз искам да добавя един друг ракурс и поглед на това, което
предстои да гласуваме в подкрепата за допълнителното медийно
отразяване на събития. Всички сте прочели и сте видели колеги съветници,
че става въпрос не само за отразяване на спорта, но изобщо на работата на
Община Варна, на общинския съвет. Това се прави ежегодно, традиционно
и също така бих добавила на богатия културен афиш на нашия град, с
който също ние можем да се гордеем, с всички наши фестивали, които
имаме и с претенцията, която Варна има напоследък – туристически град
на четири сезона. Всичко това е заложено в бюджетите на медиите и аз
заставам зад този бюджет и ще го подкрепя.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-жо Димова. Отново бележка за комисиите, колеги.
Същото нещо беше казано в комисията по „Култура“ …
Борислав ГУЦАНОВ
……………. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Защо към мен го отправяте това предложение? Защо към мен? Аз не
съм Народното събрание.
Борислав ГУЦАНОВ
……………. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, преминаваме към гласуване, тъй като няма повече мнения.

1534-5. 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.) с включен ДДС на „Медийна
група Черно море” ЕООД, ЕИК 103110595, за реализиране на
телевизионно предаване за излъчване по ТВ „Черно море” – „Европейска
Варна”. В сключения договор с медията следва да бъде включено
задължение за отразяване на значими събития на Община Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“
от бюджета на Община Варна за 2019 г.

1535-5. 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.) с включен ДДС на
„Дарик радио” АД, ЕИК 831476119, за съвместен медиен проект „Зала
Пленарна” на „Дарик радио”, Община Варна и Общински съвет – Варна. В
сключения договор с медията следва да бъде включено задължение за
отразяване на значими събития на Община Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“
от бюджета на Община Варна за 2019 г.

1536-5. 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 16 800
лв. (шестнадесет хиляди и осемстотин лв.) с включен ДДС на „Дарик
радио” АД, ЕИК 831476119, за медийна подкрепа „Варна – Европейски
град на спорта 2019”. В сключения договор с медията следва да бъде
включено задължение за отразяване на спортни, културни и други значими
събития на Община Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт
за всички“, програма „Спорт“ /приложение № 25/ от бюджета на Община
Варна за 2019 г.

1537-5. 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 30 700

лв. (тридесет хиляди седемстотин лв.) с включен ДДС на БНР „Радио
Варна“, ЕИК 000672343-0025, за медийно отразяване на младежки,
културни, спортни и обществени прояви. В сключения договор с медията
следва да бъде включено задължение за отразяване на културни, спортни
и други значими събития на Община Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 369 „Други дейности по
младежта“, програма „Младежки дейности“ /приложение № 26/ от
бюджета на Община Варна за 2019 г.

1538-5. 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 30 000
лв. (тридесет хиляди лв.) с включен ДДС на „Труд медиа“ ЕООД, ЕИК
203021560, за популяризиране на работата на органите на местно
самоуправление в Община Варна за реализиране на спортни, културни,
образователни, инфраструктурни и други значими проекти. В сключения
договор с медията следва да бъде включено задължение за отразяване на
спортни, културни и други значими събития на Община Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт
за всички“, програма „Спорт“ /приложение №25/ от бюджета на Община
Варна за 2019 г.

1539-5. 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 36 000
лв. (тридесет и шест хиляди лв.) с включен ДДС на „Медия груп 24“
ЕООД, ЕИК 160100650 за медийно отразяване на дейността на Община
Варна и Общински съвет – Варна, в областта на културата и спорта. В
сключения договор с медията следва да бъде включено задължение за
отразяване на културни, спортни и други значими събития на Община
Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по
културата“ от бюджета на Община Варна за 2019 г.

1540-5. 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 7 000
лв. (седем хиляди лв.) с включен ДДС на „Венис груп“ ЕООД- „БРАТBG“, ЕИК 202444664 за популяризиране на инициативите и добрите

практики на органите за местно самоуправление. В сключения договор с
медията следва да бъде включено задължение за отразяване на значими
събития в областта на туризма, културата и спорта на Община Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по
икономиката“, приложение № 19 от бюджета на Община Варна за 2019 г.

1541-5. 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 4 000
лв. (четири хиляди лв.) с включен ДДС на „Роял Комюникейшън“
ЕООД, ЕИК 205185996 за информационно сътрудничество и представяне
на Община Варна. В сключения договор с медията следва да бъде
включено задължение за отразяване на значими събития в областта на
туризма, културата и спорта на Община Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по
икономиката“, приложение № 19 от бюджета на Община Варна за 2019 г.

1542-5. 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 29 760
лв. (двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет лв.) с включен ДДС
на „Про нюз България“ АД, ЕИК 202217061 за популяризиране на
морската столица, като Европейски град на спорта и представяне на
възможностите за туризъм. В сключения договор с медията следва да бъде
включено задължение за отразяване на спортни, културни, и други
значими събития на Община Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт
за всички“, програма „Спорт“ /приложение №25/ от бюджета на Община
Варна за 2019 г.
Резултати от гласуването: за – 33; против – 1; въздържали се – 4;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*
Калина Пеева за протокола – „за“.
Станислав ИВАНОВ
Дванадесета точка - относно даване на съгласие за сключване на
анекс към договор за безвъзмездна финансова помощ и упълномощаване
на кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед в полза на
Министерството на регионалното развитие и благоустройство, по проект

„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ на ОП
„Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. ПК „Финанси и бюджет“ дава
положително становище.
Колеги, става въпрос за удължаване с три месеца на договора за
приключване на строителните работи. Това искаме.

1543-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка със свое Решение
№ 601-4(15)30.01.2017 г., и по предложение от кмета на Община Варна с
рег. № РД17003818ВН-135ВН/02.01.2019 г., Общински съвет – Варна
реши:
1. Дава съгласие за сключване на анекс към Договор за безвъзмездна
финансова помощ № в ИСУН BG16RFOP001-1.002-0002-C01, рег.№ РД02-37-12/10.01.2017 г. за продължаване на срока за изпълнение на проекта
до 10.10.2019 година.
2. Упълномощава кмета на Община Варна да издаде в полза на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
– Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, нов Запис на заповед
по образец със срок на предявяване за плащане до 10.02.2020 г. - четири
месеца след приключване на новата продължителност на проекта,
гарантиращ пълния размер на исканото авансово плащане в размер до
8 830 908,42 (осем милиона осемстотин и тридесет хиляди деветстотин и
осем лева и 42ст.) по Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-1.002-0002C01, рег.№ РД-02-37-12/10.01.2017г. за изпълнение на проект №
BG16RFOP001-1.002-0002 „Естетизация и модернизация на градската
среда във Варна“ по процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“,
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП
„Региони в растеж“ 2014-2020 год., съгласно приложение към настоящото
решение.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване.

Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Станислав ИВАНОВ
Тринадесета точка - относно даване на съгласие кметът на Община
Варна да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на
регионалното развитие и благоустройство за изпълнение на проект
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради
– сградата на ОДМВР – Варна“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.
ПК „Финанси и бюджет“ дава положително становище.
Средствата са безвъзмездни.

1544-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД18016461ВН-029ВН/16.01.2019 г., Общински
съвет – Варна дава съгласие кметът на Община Варна да издаде в полза на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
– Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално
развитие“, Запис на заповед по образец със срок на предявяване за
плащане до 03.06.2021 г. - четири месеца след изтичане на крайния срок по
изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, гарантиращ пълния размер на исканото авансово
плащане в размер до 412 536,46 лв. (четиристотин дванадесет хиляди
петстотин тридесет и шест лева и 46 ст.) по Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН –
BG16RFOP001-1.002-0004-C01, рег.№ РД-02-37-80/03.08.2018 г. за
изпълнение на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в
административни сгради – сградата на ОДМВР – Варна“,
по
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, част от процедура
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,
съгласно приложение към настоящото решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*

Станислав ИВАНОВ
Четиринадесета точка - относно изменение и допълнение на т. 13.1
от Приложение № 2 към Наредбата за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги на територията на Община Варна. ПК
„Финанси и бюджет“ дава положително становище.
Тези промени, ако сте се запознали, касаят таксите за билетчета на
Зоопарка. Има промени в тези такси.

1545-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона за
местните данъци и такси и по предложение от кмета на Община Варна с
рег. № РД18023394ВН/05.12.2018 г, Общински съвет – Варна изменя т.
13.1 от Приложение № 2, към Наредбата за определянето и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Варна, както следва:
„т. 13.1.Вход зоопарк в ОП „Зоопарк-СЦ“ – Варна:
- Деца от 3 до 7 години – 1.00 лв.;
- Ученици от 7 до 18 години и пенсионери – 2.00 лв.;
- Лица над 18 години – 3.00 лв.;
- Пакетен билет за семейство с деца до 18 години – 6.00 лв.;
- Групови посещения на ученици и пенсионери над 15 лица – 1.00 лв.
на човек;
- Контактна зона - общуване с безопасни за посетителите животни –
10 мин. – 2.00 лв.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 2; въздържали се – 2;
отсъстващи – 9, предложението се приема.*
Станислав ИВАНОВ
Петнадесета точка - относно изменение и допълнение на Наредбата
на Общински съвет – Варна за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Варна. ПК „Финанси и бюджет“ дава положително
становище.
Става въпрос за синхронизиране на наредбата със закона.

1546-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 1, ал. 2 от Закона за
местните данъци и такси и по предложение от кмета на Община Варна с
рег. № РД19000463ВН/09.01.2019 г, Общински съвет – Варна приема

изменения и допълнения в Наредбата на Общински съвет – Варна за
определяне размера на местните данъци на територията на Община
Варна, както следва:
Чл. 39 се изменя, както следва:
а) досегашният текст се отменя, създава се ал. 1.
б) създават се ал. 1 до ал.12:
„(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската
администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни
средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се
съобщава на данъчно задълженото лице.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите
на общините:
1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана
връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за
администриране на местните данъци и такси на съответната община за
обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан
от Министерството на вътрешните работи, или
2. ежемесечно – на електронен носител.
(3) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство
няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на
страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от
данък;
(4) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите
по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно
седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от
придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за
движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на
регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по
наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от Закона за местните
данъци и такси.
(5) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен
адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се
подават пред общината по регистрация на превозното средство.
(6) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на
освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с
данъчната декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация.
(7) Служителят на общинската администрация може да изисква
документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за
данъчното облагане. При прекратяване на регистрация на превозно

средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен
орган.
(8) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва
останалите съсобственици.
(9) Когато липсват данни за годината на производство на пътното
превозно средство, за такава се приема годината на първата му
регистрация.
(10) Когато няма налична информация в общината за платения данък
по чл. 44 от Закона за местните данъци и такси, собственикът представя
документ за платения данък при придобиването на декларираното
превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху
добавената стойност – документ, удостоверяващ внасянето на данъка
върху добавената стойност.
(11) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства
по чл. 55, ал. 7 от Закона за местните данъци и такси липсват данни за
допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в
декларацията по ал. 4 се посочва допустимата максимална маса на състава
от превозни средства, определена от производителя.
(12) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от
значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя
от служител общинската администрация и се съобщава на лицето.
Чл. 40, ал.1 се изменя, както следва:
(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два
компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната
формула:
ГДПС = ИмК х ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за
леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не
повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в
зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в
зависимост от годината на производство на автомобила, по следната
формула:
ИмК = СkW х Кгп,
където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на
двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на
данъка, както следва:
а) до 55 kW включително– 0,95 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително– 1,28 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително–1,57 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително– 1,76 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително– от 1,90 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW– 2,10 лв. за 1 kW;
КГП е коригиращ коефициент за годината на производство на
автомобила в следните размери:
Брой на годините от годината на производство,
Коефициент
включително годината на производство
Над 20 години
1,1
Над 15 до 20 години включително
1
Над 10 до 15 години включително
1,3
Над 5 до 10 години включително
1,5
До 5 години включително
2,3
2. екологичният компонент се определя в зависимост от
екологичната категория на автомобила, както следва:
Екологична категория
Коефициент
без екологична категория, с екологични
1,10
категории “Евро 1“ и „Евро 2“
„Евро 3“
1,00
„Евро 4“
0,80
„Евро 5“
0,60
„Евро 6“ и „ЕЕV“
0,40
В чл. 40, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „леки автомобили“ се
заменят с „леки и товарни автомобили с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 т“;
В чл. 40, ал. 4 се изменя, както следва:
„Данъка за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от
Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15
януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и
четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан
по-нататък “Регламент (ЕС) № 168/2013“, на базата на общото тегло в
размер, както следва:“

Чл. 40, ал. 6 се изменя, както следва::
„(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима
максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер на 25 лв. за
всеки започнати 750 кг товароносимост.“;
Чл. 40, ал. 8 се изменя, както следва:
(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози,
бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без
тролейбусите, е в размер от 125 лв.
Чл. 40, ал. 9 се изменя, както следва:
(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона в размер
на 250 лв.
В чл. 40, ал. 12 се изменя, както следва:
(12) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства,
определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013, е в размер на 125 лв.
Създава се нова ал. 14, със следния текст:
„(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните
данъци и такси няма данни за екологичната категория на моторното
превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична
категория.“
Чл. 43 се изменя, както следва:
(1) Освобождават се от данък превозните средства на:
1. държавните и общинските органи и организации на бюджетна
издръжка, които са със специален режим на движение, линейки и пожарни
на други лица, както и на Държавна агенция „Технически операции“ за
изпълнение на дейностите, определени със закон;
2. дипломатическите представителства и консулства при условията
на взаимност;
3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на
организацията;
4. лекият автомобил - собственост на лице с намалена
работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см
и с мощност до 117,64 kW.
(2) Освобождават се от данък електрическите автомобили,
мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства
категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) №
168/2013.

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият
собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за
времето до края на календарната година.
(4) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията,
данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на
регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно
средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от
собственика в съответното звено „Пътна полиция“ по месторегистрация на
превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства,
за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за
разкомплектоване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията
им за движение и представяне на удостоверение за предаване за
разкомплектоване.
(5) Алинея 4 не се прилага и данъкът се дължи за превозни средства,
чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от
Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно
прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен
номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни
стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591.
В чл. 44 се отменя ал. 1 и се изменя ал. 2:
а) алинея 1 се отменя;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW
включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът
се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични
категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения
по чл. 40, ал. 3 данък.“;
в) алинея 3 се изменя, както следва:
„(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима
максимална маса над 3,5 т, двигатели, съответстващи на екологична
категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за
съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от
определения по чл. 40, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“;
г) алинея 4 се изменя както следва:
„(4) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за
екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че
превозното средство е без екологична категория.“
д) създава се нова ал. 5:
„(5) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по
редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и
гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в

размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 40, ал. 5, при условие
че не се използват за други цели.
В чл. 45 се изменя, както следва:
а)ал.1 се изменя така:
„(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни
вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за
която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави
отстъпка 5 на сто.“
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния
технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се
удостоверява със:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между
информационната система за електронно регистриране на извършените
периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от
Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, и:
а) системата за обмен на информация, поддържана от
Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, или
б) съответната система за администриране на местни данъци и такси
на общината, или
2. представяне на издаден или заверен от общината документ.“
Чл.46 се изменя, както следва:
„чл. 46 Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по
постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по
чл. 54, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси – в приход на общината
по регистрация на превозното средство.“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 33; против – 1; въздържали се – 5;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
Добромир Джиков за протокола – „за“.
Станислав ИВАНОВ
Шестнадесета точка - относно изменение и допълнение на решение
№ 1744-4(36)/11, 12.11.2014 г. на Общински съвет – Варна. ПК „Финанси и
бюджет“ дава положително становище.

Въвеждат се такси и цени за превозване на пътни превозни средства
от кварталите.

1547-5. На основание на чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, и чл. 171, т. 5 от Закон за
движение по пътищата и по предложение от кмета на Община Варна с рег.
№ РД19001325ВН/09.01.2019 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва
свое Решение № 1744-4(36)/11,12.11.2014 г., както следва:
1. Репатриране на неправилно паркирано ППС:
1.1 Зона център, с обхват-приложение № 3, ал.1 и ал. 2 от Наредба за
организация на движението на територията на община Варна и кв.
Аспарухово – цена 45 лв. По време на действия по репатриране на ППС и
при явяване на водача на репатрираното ППС място, се заплаща цена –
30лв.
1.2 Зона квартали, с обхват – кв. Чайка; кв. Левски; кв. Младост; кв.
Трошево; кв. Възраждане; кв. Победа; кв. Изгрев; кв. Галата и кв. С. И.
Рилски – цена 50 лв. По време на действия по репатриране на ППС и при
явяване на водача на репатрираното ППС място, се заплаща цена – 35лв.
1.3 Зона крайни квартали – кв. Владиславово; Виница; кв. Бриз и
всички селищни образувания – цена 55лв. По време на действия по
репатриране на ППС и при явяване на водача на репатрираното ППС място,
се заплаща цена – 40лв.
1.4 Максимална цена от Репатриране на ППС и цена за отговорно
пазене – 300 лв.
2. Репатриране на излезли от употреба ППС и оказване на съдействие
на юридически и физически лица:
2.1 Зона център, с обхват-приложение № 3, ал.1 и ал.2 от Наредба за
организация на движението на територията на Община Варна и кв.
Аспарухово – цена 22 лв.
2.2 Зона квартали, с обхват – кв. Чайка; кв. Левски; кв. Младост; кв.
Трошево; кв. Възраждане; кв. Победа; кв. Изгрев; кв. Галата и кв.
С.И.Рилски – цена 25 лв.
2.3 Зона крайни квартали – кв. Владиславово; Виница; кв.Бриз и
всички селищни образувания – цена 27лв.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не виждам мнения. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 1; въздържали се – 4;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*

Станислав ИВАНОВ
Седемнадесета точка - относно опрощаване на държавни вземания.
ПК „Финанси и бюджет“ дава положително становище.
А становището е да не се опростят вземанията.

1548-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег.
ОС18000562ВН/25.09.2018 г. от Администрацията на Президента
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента
Република България да не се опрости задължението на Кирил Малеев
гр. Варна.

№
на
на
от

Тодор БАЛАБАНОВ
Не виждам мнения и съображения, колеги. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 15, предложението се приема.*
Борислав Гуцанов за протокола – „въздържал се“.
Прочетете г-н Иванов, следващите две предложения.
Станислав ИВАНОВ
Следващите две предложения са извънредните, които влязоха на
сесия.
Относно вземане на решение за предоставяне на абонаментни карти
за нуждите на „Дружеството на инвалидите – Варна“. ПК „Финанси и
бюджет“ дава положително становище.

1549-5. 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 2019 г.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*

Станислав ИВАНОВ
Последното предложение - относно вземане на решение за
предоставяне на абонаментни карти за нуждите на Дружество за хора с
увреждания „Бриз - 2014“. ПК „Финанси и бюджет“ дава положително
становище.

1550-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
взема решение за предоставяне на 2 броя абонаментни карти за целия
градски транспорт за нуждите на Дружество за хора с увреждания
„Бриз-2014“.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 849 „Други дейности по
транспорта“, приложение № 9 от бюджета на Община Варна за 2019 г.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 9, предложението се приема.*
Благодаря Ви, г-н Иванов, въпреки лошото здравословно състояние.
Преминаваме към точка шеста от дневния ред.

VI.
По точка шеста от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на
територията на общината и населените места“ относно:
(1) – одобряване на проект за Подробен устройствен план - План за
регулация и застрояване на „Аспарухов парк“, Община Варна.
Докл.: Димитър Карбов – Председател ПК „АСУОРТОНМ“
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Карбов, имате думата.
Димитър КАРБОВ
Благодаря уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. На свое
заседание комисията по „Архитектура, строителство, устройство,
организация и развитие на територията на общината и населените места“
взе следното решение:
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. 62, ал. 9, чл. 129, ал. 1 и във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 5 и т. 8
от Закона за устройство на територията и § 57, ал. 1 от Преходни и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г.),
Протокол № 30/07.08.2018 г. на ЕСУТ – Община Варна и по доклад от
кмета на Община Варна с рег. № РД18024628ВН/28.12.2018 г., Общински
съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване на „Аспарухов парк“ и улична регулация между о.т. 35, о.т. 34,
о.т. 33, о.т. 32, о.т. 31, о.т. 30, о.т. 25, о.т. 26, о.т. 27, о.т. 28, о.т. 29, о.т. 549,
о.т. 24, о.т. 23, о.т. 22 и о.т. 1, Община Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Карбов. Давам думата на арх. Бузев.
Виктор БУЗЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми граждани. На комисията по „Архитектура“, г-н
Карбов, г-жа Милена Георгиева, се зададоха въпроси, които с моят екип
подложихме на изследване и за съжаление, с резултатите все още не съм
готов, за да бъда съвсем откровен и честен пред вас, моля тази точка да
отпадне от гласуване, за да мога да представя нужната информация, която

беше зададена от г-жа Георгиева, за да бъда коректен и решението да бъде,
да съм уверен в …
Димитър КАРБОВ
……………. /н.р./
Виктор БУЗЕВ
Да, които участваха в комисията …
Тодор БАЛАБАНОВ
Усещам там привилегированото отношение, г-н Бузев.
Виктор БУЗЕВ
Не привилегировано, просто …. За момента това, което тогава, както
обещах беше предоставена. Предполагам, че стигна до вас информацията
сканирана. В смисъл, наистина ни трябва малко време. Предполагам, че
няма да е фатално, ако на следващия Общински съвет разгледаме точката.
Тодор БАЛАБАНОВ
Февруарска сесия. Да. Разбрах.
Димитър КАРБОВ
……………. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах, да.
Виктор БУЗЕВ
Това исках да кажа. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Уважаеми колеги, предложение за оттегляне на
точката и разглеждането й на следваща сесия, като преди това обаче
получим писмен доклад от главния архитект на Община Варна, с което той
се ангажира да представи на нашето внимание. Режим на …. А, две
изказвания. Г-н Иванов, по предложението за оттегляне ли?
Добрин ИВАНОВ
Да. Искам да благодаря, че беше чут призива ми да бъде оттеглена
точката. Благодаря на колегата.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, колега. Режим на гласуване, колеги. … Гласувайте, както
искате, колеги. Какво значи гласуваме „за“ оттеглянето?
Борислав ГУЦАНОВ
……………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Само г-н Гуцанов дава указания, аз го виждам от тука.
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
Г-н Златев специално за протокола – „за“. Специално, днес два пъти
Ви го отбелязвам.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред.
/Поради оттегляне на точка шеста и вземане на решение за
разглеждането й на следващо заседание на Общински съвет – Варна,
последващите точки се преномерират съответно./

VI.
По точка шеста от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Култура и духовно развитие“ относно:
(1) – избор на временни членове на Експертния съвет към фонд
„Култура“.
Докл.: Даниела Димова – Председател на
ПК „Култура и духовно развитие“
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Димова, имате думата.
Даниела ДИМОВА
Проект за решение от ПК „Култура и духовно развитие“ относно
избор на временни членове на Експертния съвет към фонд „Култура“. ПК
„Култура и духовно развитие“ дава положително становище.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от
Правилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна и по
предложение на ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет –
Варна избира временни членове на Експертния съвет на фонд „Култура”,
както следва:
1. Симеон Стефанов Лютаков;
2. Кремена Цанкова Маркова;
3. арх. Владимир Максимов Попов;
4. Росица Иванова Тодорова;
5. Димитър Константинов Дермански;
6. Страцимир Илков Павлов.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1551-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от
Правилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна и по
предложение на ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет –
Варна избира временни членове на Експертния съвет на фонд
„Култура”, както следва:
1. Симеон Стефанов Лютаков;
2. Кремена Цанкова Маркова;

3. арх. Владимир Максимов Попов;
4. Росица Иванова Тодорова;
5. Димитър Константинов Дермански;
6. Страцимир Илков Павлов.
Тодор БАЛАБАНОВ
Уважаеми колеги, само обръщам внимание на председателите на
комисиите, не се четат проектите за решения, от няколко сесии вече. Само
относното, да. Благодаря.
Колеги, мнения и съображения? Г-н Иванов, заявка имате. Не?
Изтривам я. Режим на гласуване.
Даниела ДИМОВА
Добре. Благодаря.
Лидия МАРИНОВА
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*
Преминаваме към точка седем.

VII.
По точка седма от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Транспорт“ относно:
(1) – възлагане на „Градски транспорт“ ЕАД да организира
двупосочен автобусен превоз на пътници два пъти седмично от град Варна
до спирка хотел „Белвю“.
Докл.: Добромир Джиков – Председател ПК „Транспорт“
Лидия МАРИНОВА
Заповядайте, г-н Джиков.
Добромир ДЖИКОВ
Уважаеми г-н заместник-кмет, уважаеми господин главен архитект,
колеги. Представям на вашето внимание предложение за решение от ПК
„Транспорт“ относно възлагане на „Градски транспорт“ ЕАД да
организира двупосочен автобусен превоз на пътници два пъти седмично от
центъра на град Варна до спирка хотел „Белвю“. ПК „Транспорт“ дава
положително становище.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1552-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
възлага на „Градски транспорт“ ЕАД да организира двупосочен
автобусен превоз на пътници два пъти седмично от центъра на град Варна
до спирка хотел „Белвю“.
Средствата за изпълнение на горното решение да бъдат осигурени по
икономическата рамка от дейност 849 „Други дейности по транспорта и
пътищата“, §10 по бюджета на Община Варна за 2019 г., Общинско
предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на
уличното движение“.
Лидия МАРИНОВА
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.
Добромир ДЖИКОВ
И аз съм „за“.

Лидия МАРИНОВА
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Преминаваме към точка осма от дневния ред.

VIII.
По точка осма от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Здравеопазване“ относно:
(1) – разкриване на места за краткотраен престой на пациенти в две
от отделенията на „Специализирана болница за активно лечение на
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД.
Докл.: Антоанета Цветкова – Председател ПК „Здравеопазване“
Лидия МАРИНОВА
Доц. Цветкова, заповядайте.
Антоанета ЦВЕТКОВА
ПК „Здравеопазване“ - относно разкриване на места за краткотраен
престой на пациенти в две от отделенията на „Специализирана болница за
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков Варна“ ЕООД. ПК „Здравеопазване“ дава положително становище.
Ще изчета цялото решение, защото е допълнително входирано:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с докладна записка от управителя на
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания
д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД с рег. №
РД19000937ВН/16.01.2019 г., Общински съвет – Варна подкрепя
разкриването на 10 места за краткотраен престой на пациенти в
Отделението по лъчелечение и 8 места за краткотраен престой на пациенти
в Отделението по медицинска онкология и палиативни грижи на
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания
д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД и необходимостта от
включването им в Националната здравна карта.
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.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1553-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с докладна записка
от управителя на „Специализирана болница за активно лечение на

онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД с
рег. № РД19000937ВН/16.01.2019 г., Общински съвет – Варна подкрепя
разкриването на 10 места за краткотраен престой на пациенти в
Отделението по лъчелечение и 8 места за краткотраен престой на пациенти
в Отделението по медицинска онкология и палиативни грижи на
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания
д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД и необходимостта от
включването им в Националната здравна карта.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
горното решение, тъй като от закъснението на изпълнението може да
последва значителна или трудно поправима вреда.
Лидия МАРИНОВА
Благодаря. Мнения и съображения? Това беше обяснено, че е
необходима подкрепа за пред Здравната каса.
Антоанета ЦВЕТКОВА
Ако някой има нужда да пита, мога да отговоря.
Лидия МАРИНОВА
Въпроси? Няма. Режим на гласуване.
Антоанета ЦВЕТКОВА
Да, това е в интерес на гражданите на Варна. .. Не, наистина това е с
лечението.
Лидия МАРИНОВА
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Антоанета ЦВЕТКОВА
Благодаря.
Лидия МАРИНОВА
Благодаря.
Следваща точка девета от дневния ред.

IX.
По точка десета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК
„Опазване и възпроизводство на околната среда“ относно:
(1) – приемане на План за действие за управление, предотвратяване и
намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация
Варна.
Докл.: Николай Георгиев – общински съветник
Лидия МАРИНОВА
Заповядайте.
Николай ГЕОРГИЕВ
Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги. Проект за решение от
ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда“ - относно приемане
на План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума
в околната среда на територията на агломерация Варна. ВрК „Опазване и
възпроизводство на околната среда“ дава положително становище.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1554-9. На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т.

8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
съгласно чл. 8, ал. 2, т. 1 от Закон за защита от шума в околната среда и чл.
16, ал. 3, т. 1 от Наредбата за изискванията към разработването и
съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за
действие и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД
18022914ВН/28.11.2018 г., Общински съвет – Варна приема План за
действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в
околната среда на територията на агломерация Варна, съгласно
приложение към настоящото решение.
Лидия МАРИНОВА
Благодаря. Въпроси, мнения, съображения? Не виждам. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*

Николай ГЕОРГИЕВ
Благодаря.
Лидия МАРИНОВА
Благодаря и аз.
Преминаваме към точка десета от дневния ред.

X.
По точка десета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК
„Правна комисия“ относно:
(1) – определяне минимални условия и изисквания за сключване на
договор за организиране на система за разделно събиране на битови
отпадъци на територията на Община Варна за отпадъчни материали от
облекла и текстил от домакинствата.
Докл.: Христо Атанасов – Председател на
ВрК „Правна комисия“
Лидия МАРИНОВА
Заповядайте, г-н Атанасов.
Христо АТАНАСОВ
Уважаема г-жо председателстващ, уважаеми колеги. Зачитам проект
за решение от ВрК „Правна“ - относно определяне минимални условия и
изисквания за сключване на договор за организиране на система за
разделно събиране на битови отпадъци на територията на Община Варна за
отпадъчни материали от облекла и текстил от домакинствата. ВрК
„Правна“ дава положително становище.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1555-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № РД19000044ВН/09.01.2019 г., Общински
съвет – Варна определя минимални условия и изисквания за сключване
на договор за организиране на система за разделно събиране на битови
отпадъци на територията на Община Варна за отпадъчни материали
от облекла и текстил от домакинствата, съгласно приложение към
настоящото решение.
Лидия МАРИНОВА
Мнения, съображения, въпроси? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*

Христо АТАНАСОВ
Благодаря.
Лидия МАРИНОВА
Г-н Джиков за протокола – „за“.
Преминаваме към точка единадесета от дневния ред.

XI.
По точка единадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински
съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за
периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.
Докл.: Лидия Маринова – общински съветник
Лидия МАРИНОВА
Колеги, имате разпространен отчета на председателя на общинския
съвет за периода 01.07.2018 г. - 31.12.2018 г.
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 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.,
съгласно приложение към настоящото решение.
Тъй като пропуснах да попитам за мнения, съображения, въпроси,
ако имате въпроси трябва да изчакаме председателя. Ако не, ще подложа
на гласуване. Добре. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1556-11. 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 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.,
съгласно приложение към настоящото решение.
Резултати от гласуване: за – 40; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстват – 10, предложението се приема.*
Преминаваме към точка дванадесета от дневния ред.

XII.
По точка дванадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна
да участва в Общо събрание на „Асоциация по В и К”, в област с
административен център Варна, насрочено на 05.02.2019 г.
Докл.: Лидия Маринова – общински съветник
Лидия МАРИНОВА
Тази точка е относно упълномощаване на представителя на Община
Варна да участва в Общо събрание на „Асоциация по В и К”, в област с
административен център Варна, насрочено на 05.02.2019 г.
Това е г-н Бюлбюлев.
Някакви съображения, мнения? Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1557-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1,

т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.
198е от Закона за водите, и във връзка с писмо с №
РД19000691ВН/14.01.2019 г. от Областен управител на област с
административен център Варна, Общински съвет – Варна упълномощава,
при невъзможност на кмета на община Варна да присъства, представителя
на община Варна – общинския съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев, да
участва в Общото събрание на Асоциация по В и К в област с
административен център – Варна, което ще се проведе на 5 февруари 2019
г. от 11,00 часа, в заседателната зала на Областна администрация Варна, и
да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като
има следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане
бюджета за 2019 г. на Асоциация по В и К на обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, Варна.“ - Да
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на
отчета по бюджета за 2018 г. на Асоциация по В и К на обособена
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД,
Варна.“ - 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: „Обсъждане и приемане на
отчета за дейността за 2018 г. на Асоциация по В и К на обособена
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД,
Варна.“ - 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: „Разглеждане, обсъждане и
изразяване на становище относно постъпило предложение от
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за промяна на Бизнес плана
за периода 2017г.-2021г. в частта за 2019г.-2021г.“ - 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: „Други“ - Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на община Варна.
1557-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
решава след участието си в Общото събрание на Асоциация по В и К в
област с административен център – Варна, представителят на община
Варна, общинският съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев, на следващото
заседание на Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите
решения на Общото събрание, за сведение.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Преминаваме към точка тринадесета от дневния ред.

XIII.
По точка тринадесета 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.: Лидия Маринова – зам.-председател на ОбС
Лидия МАРИНОВА
Няма постъпили предложения. Някой от залата нещо? Няма, колеги.
Няма какво да гласуваме.

Общински съвет – Варна няма решения.

Преминаваме към точка четиринадесета от дневния ред.

XIV.
По точка четиринадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински
съвет – Варна.
Докл.: Лидия Маринова – зам.-председател на ОбС
Лидия МАРИНОВА
Получено е днес на ръка предложение, заявление по-точно, от г-н
Стен Иванов Лазаров, общински съветник:
„Уважаеми г-н Балабанов, желая да бъда освободен от ПК
„Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ и включване в
ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“.
Някакви мнения и съображения? Ако не, да гласуваме желанието,
заявлението на г-н Лазаров. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1558-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”,
Общински съвет – Варна освобождава от състава на Постоянна комисия за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество при Общински съвет – Варна, общинският съветник Стен
Иванов Лазаров.
1558-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2,
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”,
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Стен Иванов
Лазаров да бъде член на ПК „Европейски въпроси и международно
сътрудничество”.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
Преминаваме към последна точка от дневния ред, петнадесета.

XV.
По точка петнадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите.
Лидия МАРИНОВА
Заповядайте, г-жо Атанасова. … Малко по-ниско, не се счува.
Маргарита АТАНАСОВА
…………. /н.р./
Лидия МАРИНОВА
Колеги, малко по-тихо, че не чувам.
Маргарита АТАНАСОВА
Добър ден на всички. Уважаеми господин председател, уважаеми
госпожи и господа съветници, уважаеми съграждани. ……. /н.р./ по
въпросът, тъй като в момента тече самата дискусия и искам да се знаят от
всички някои неща. Днес, по-предната сесия дискусията беше с граждани
да се определя бюджета – имаме ли някакви забележки. Днес постоянните
комисии се изказаха. За забележка и за всички за сведение всяко едно
нещо, където се гласуват пари – така е и по закона, всяка една комисия се
събира и комисиите са открити. Ако някой решава, че ще са закрити, би
трябвало да ми предостави да видя новия закон, защото няма такъв. Оказва
се, че постоянната комисия към дирекция „УСКОР“ с председател Неджиб
Неджибов миналата година месец януари е правела открито заседание,
месец март след проверка на ветеринарите и закриването на общинския
приют изведнъж пуска завесата и прави закрито заседание. До което до ден
днешен не е оповестено какво, що, въпреки че изтече информация, ние
разбрахме. И повече не се събира. Много ми е интересно тогава как са се
гласували парите, които са за общински приют и бяха цитирани тук, в тази
зала, и на какво основание. След като Община Варна стигна до там, което
явно също не го знаете, в Административния съд да съди ветеринарите, да
се назначава СТЕ комисия, която да определи какви са параметрите на този
приют, колко да бъде цялостно ремонта и да се гласуват и от там пари.
Много моля всички да ми обърнете внимание, защото не може СТЕ
комисия от един обикновен архитект единична, която няма запознаване
специално със Закона за защита на животните, такива хора има в
Тракийския университет, да дава становище какво трябва да представлява
един приют.
Следващото нещо, което искам да кажа, че в разстояние на пет
години там се наливат пари от пусто в празно. Като няма абсолютно нищо

налично. Всичко това се прави и притежаваме много документи, които аз
се опитах по всякакъв начин да ви информирам, внесох ги тука, кой знае
защо нищо не стига до съветниците и бяха спряни. Днес раздадох на някои
хора, които желаят точно становището на Министерския съвет, че този
приют не е в състояние да работи. Становището на Тракийският
университет, че този приют не трябва да съществува. Така. Становището
на хора, които тъй като имаме етолози в България само трима, и сме го
поканили доцент с титла и то много известна, д-р Узунова – тя дава
становище, че животните са в крайна мизерия и нищета, и се тормозят, и
не са агресивни, а това е нашата измислена история, която се работи с
измислен документ. Този документ, уважаеми дами и господа не е
гласуван от министерството. Един измислен сигнал, под който карат
гражданите с ЕГН-та си да се подписват. Администратор не е приютът в
Каменар, за да събира данните на хората, ЕГН-та им, да ги кара да се
подписват и да дават становище, че само етолог може да каже едно
животно дали е агресивно или не, да се подписват и защото било лаело да
го прибират и да го държат гладно и жадно, и да умира там. Това не е
хуманно. Аз съм дала преди това становище от 12 – 13 организации,
каквото сега ще убиваме да убиваме и да се ликвидира цялата работа.
Никой не ми обърна внимание да разбере защо го правим това. Ето сега
тук го казвам това нещо.
Следващото нещо е много интересно. През 2016 г. г-н Иван Портних
дава разпореждане г-жа Нора Момчева да дава ДОИ. След като тя приема
това нещо ….
Лидия МАРИНОВА
Малко по-кратко, да се вместим …
Маргарита АТАНАСОВА
Кратко, кратко, да. Г-жа Нора Момчева упълномощава г-жа Камелия
Василева. Г-жа Камелия Василева решава, че може на всеки един от нас,
който поиска ДОИ, да работи с комплицирана, копи – пейст едно и също,
няма да ти дам. Стига се до там да влизаме …. Много ви моля.
Лидия МАРИНОВА
…. в пет минути, започнаха да Ви правят забележки.
Маргарита АТАНАСОВА
Стига се до там да влизаме и в съд. Съда обаче заявява да ни се даде
и в същият момент да ни платят разходите. Какво се получава? Пристига
тука разпореждането на съда, администрацията решава, че е по-висша от
съда и казва – няма да ти дам, няма да ти платя. И какво сега? Аз извадих,

извадих си съдебно заповед, изкарах си това и пак на съд, ще ги вземат и
повече ще платите. Защо е тази цялата неразбория не мога да разбера.
Това исках да ви кажа.
Лидия МАРИНОВА
Благодаря. Хубаво е към съответните дирекции също да дадете
запитване, за да Ви се отговори.
Има две заявки още от граждани за изказване. Не ги виждам, но съм
длъжна да ви кажа – все пак да проверя.
От г-жа Доброжанка Николова. Няма я.
И от г-жа Мария Радева Димитрова – няма я.
Ами колеги, поради изчерпване на дневния ред, благодаря ви,
закривам Тридесет и седмото заседание.
* 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
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