
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 41 
 
Четиридесет и първото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 27.06.2019 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 17.30 ч. 
 

Присъстват 43 общински съветника, отсъстват: 
 
Антраник ШАКАРИЯН 
Божидар ЧАПАРОВ 
Борислав НАНКОВ 
Данаил ПАПАЗОВ 
Добрин ИВАНОВ 
Лидия МАРИНОВА 
Неджим НЕДЖИБОВ 
Христо БОЕВ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, уведомявам ви, че по уважителни причини от днешното 

заседание отсъстват Антраник Шакариян, Божидар Чапаров, Борислав 
Нанков, Добрин Иванов, Лидия Маринова, Неджим Неджибов и  Христо 
Боев. 

Преминаваме към разглеждане на дневния ред на днешното 
заседание, колеги. Постъпило е първо предложение за отпадане… моля за 
тишина… Постъпило е предложение за отпадане на подточка 14 на 
„Финанси и бюджет“ на точка 3 от дневния ред, а именно отпускане на 
финансови средства за закупуване на рентгенова апаратура за нуждите на 
ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД. Това е по решение 
на комисия по финанси от предходното заседание, за да се доразгледа 
въпроса на комисия по здравеопазване. Имате думата за мнения и 
съображения по темата. Не виждам. Режим на гласуване за отпадане на 
тази точка. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, две постъпили писмени предложения за включване на точки 

в дневния ред. Първото е към точка 3 предложения за решения от ПК 
„Финанси и бюджет” относно даване на съгласие за издаване на Запис на 
заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство и съфинансиране от бюджета на Община Варна за 2019 г. 
по Проект „Модернизация на образователната инфраструктура на 



територията на град Варна“. Имате материалите изпратени онзи ден на 
имейла по отношение на това предложение. Не е минало през комисия. 
Предвид кратките срокове си позволявам да го предложа на вашето 
внимание. Имате думата за мнения и съображения, за включване на тази 
точка в дневния ред. Не виждам. Режим на гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Второто предложение и последно, писмено постъпило такова, за 

включване на точка в дневния ред е в точка 7, като подточка 4 
предложения за решения от ВрК „Правна комисия“ да бъде включено 
предложение относно изменение и допълнение на Правилника за работата 
на Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона“ – Варна. 
Това предложение е разгледано на заседание на „Правна комисия“ и е 
прието от комисията. Касае… изменението касае новите функции, които 
ще изпълнява предприятието и промяна на предмета на дейност на същото 
- „Общински паркинги и синя зона“. Имате думата за мнения и 
съображения. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
За протокола: Стен Лазаров – „за“, Димитър Колев – „за“.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата за други предложения… А, извинявам се още 

едно предложение има, в предвид отсъствието на представителя на 
Община Варна във в-к „Народно Дело“ поради служебни ангажименти и 
постъпила покана за свикване на Общо събрание на дружеството за 
разглеждане на Годишния финансов отчет за 2018 г. Предложение, като 
точка 12 да бъде включено относно Упълномощаване на представителя на 
Община Варна да участва в Общо събрание на съдружниците на „Вестник 
Народно дело“ ООД, насрочено на 28.06.2019 г. и определяне на 
извънреден представител на това събрание, предвид отсъствието на 
колегата Борислав Нанков. Имате думата за мнения и съображения. Не 
виждам. Режим на гласуване.  

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
За протокола: Димитър Колев – „за“, Петър Липчев – „за“.  
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата за други предложения по отношение на 

дневния ред на днешното заседание. Ако няма такива подлагам на 
гласуване дневния ред в цялост, ведно с направените току що изменения. 
Режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следния 

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

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

стопанство“ относно: 
(1) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2018 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори за 2018 г. и 
избиране на одитори за 2019 г. на: 

1. „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” 
– Варна” ЕООД. 

1.1. „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски 
– Аспарухово – Варна” ЕООД. 

1.2. „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД. 
1.3. „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД. 
1.4. „Диагностично – консултативен център V Варна - Света 

Екатерина“ ЕООД. 
1.5. „Диагностично – консултативен център „Чайка”” ЕООД. 
1.6. „Специализирана болница за активно лечение на 

онкологични заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД. 

1.7. „Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение –Варна” ЕООД. 

1.8.  „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 

1.9. „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД. 

1.10. „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 
1 –Варна” ЕООД. 

1.11. „Дентален център І Варна” ЕООД. 
1.12. „Пазари” ЕАД. 
1.13. „Градски транспорт” ЕАД. 
1.14. „Ученическо и столово хранене” ЕАД. 
1.15. „Жилфонд“ ЕООД. 
1.16. „Обреди” ЕООД. 
1.17. „Дворец на културата и спорта” ЕАД. 
1.18.  „Стадион Спартак“ ЕАД. 



1.19.  „Централен универсален магазин Варна“ АД. 
1.20. „КОТ – Варна“ЕООД. 
(2) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД. 
(3) – даване на съгласие за сключване на договор за учредяване на 

сервитутни права между „Градски транспорт“ ЕАД и Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация“. 

(4) – придобиване безвъзмездно в собственост на Община Варна на 
движими вещи – частна държавна собственост, представляващи доставено 
медицинско оборудване от Министерство на здравеопазването в 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение  проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД. 

(5) – изменение на решение № 1211-2(29)/03.04.2018 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(6) – поправка на очевидна фактическа грешка в решения № 1622-
7(39)/24.04.2019 г. и №1622-7-1(39)/24.04.2019 г. на Общински съвет – 
Варна. 

(7) – прекратяване чрез ликвидация на „КОТ-Варна“ ЕООД. 
(8) – прекратяване чрез ликвидация на „Жилфонд“ ЕООД. 
(9) – отмяна на решение № 97-2(5)27.01.2016 г. и предоставяне на 

имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Генерал Скобелев“    № 8 за безвъзмездно ползване на „Дружество с 
увреждания „Бриз-2014“. 

(10) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г.“ и предоставяне 
на имот общинска собственост ПИ 10135.5502.103 за управление на ОП 
„Общински паркинги и синя зона“. 

(11) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г.“ и предоставяне 
на имот общинска собственост ПИ 10135.5502.551 за управление на ОП 
„Общински паркинги и синя зона“. 

(12) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“    № 7, в полза на Дирекция „Образование 
и младежки дейности“. 

(13) – предоставяне на движима вещ – павилион, общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, бул. „Чаталджа“ № 111 за 
безвъзмездно ползване на „Сдружение на жените с онкологични 
заболявания и техните сподвижници“. 
 

3. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и 
бюджет“ относно: 

(1) – даване на съгласие и упълномощаване кмета на Община Варна 
да издаде запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната 



политика за изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания на територията на Община Варна“.  

(2) – изменение на решение № 1423-2/36/19.12.2018 г. на Общински 
съвет – Варна, даване на съгласие и упълномощаване кмета на Община 
Варна да издаде запис на заповед в полза на  Държавен фонд 
„Земеделие“. 

(3) – вземане на решение за започване на процедура за реда и начина 
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци за освобождаване на натрупаните в 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна средства за 
отчисления, за заплащане на предварителното третиране и 
оползотворяването на битовите отпадъци, образувани на територията 
на община Варна. 

(4) – изменение на Приложение № 4 от бюджета на Община Варна за 
2019 г., във връзка с Комплекс за социални услуги за възрастни хора 
„Гергана“. 

(5) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на 
Община Аксаково. 

(6) – актуализиран  на Приложение № 21 „Списък на длъжностите и 
на лицата, които имат право на транспортни разходи от бюджета на 
община Варна за 2019 г.“ от бюджета на Община Варна за 2019 г., в частта 
на дирекция „Туризъм“ при Община Варна. 

(7) - изменение на Приложение № 21 „Списък на длъжностите и на 
лицата, които имат право на транспортни разходи от бюджета на община 
Варна за 2019 г.“ от бюджета на община Варна за 2019 г. в частта на 
дирекция „Здравеопазване“ при община Варна. 

 (8) – приемане на такси за водовземане от минерални води, 
определяне на общото водовземане на минерална вода и служебно 
изменение на действащите към момента разрешителни за водовземане от 
минерални води, както и продължаване срока на действие на изтекли 
разрешителни. 

 (9) – допълнение на т. 13 от Приложение № 2 към Наредбата за 
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги 
на територията на община Варна. 

(10) – отпускане на финансови средства на Футболен клуб 
„Спартак 1918“ от бюджета на Община Варна за 2019 г. 

(11) – отпускане на финансови средства за основен ремонт и 
реконструкция на параклис в централния Варненски гробищен парк. 

(12) – отпускане на целева субсидия за извършване на ремонт на 
фасадите на Хирургичен блок към МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД. 

(13) – предоставяне на финансови средства за обновяване фасадите 
на Арменското училище и Арменската църква „Свети Саркис“. 

(14) – даване на съгласие за издаване на Запис на заповед в полза на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройство и 
съфинансиране от бюджета на Община Варна за 2019 г. по Проект 



„Модернизация на образователната инфраструктура на територията на 
град Варна“. 

 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Социални 

дейности и жилищна политика“ относно: 
(1) – отпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване 

на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови 
потребности. 

(2) – неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване 
на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови 
потребности. 

(3) – поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение към 
решение № 1642-8(39)/24.04.2019 г. на Общински съвет – Варна.  

(4) – възлагане на социална услуга от общ икономически интерес 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. 
 (5) – даване на съгласие за разкриване на  социални услуги – 
делегирани от държавата дейности, реализиращи дейността си на 
територията на община Варна, считано от 01.01.2020 година. 
 (6) – даване на съгласие за закриване на социална услуга и 
второстепенен разпоредител с бюджет Дом за деца, лишени от родителска 
грижа „Княгиня Надежда“, с капацитет 10 места, делегирана от държавата 
дейност, на адрес: гр.Варна, ул. „Кракра“ № 2. 

(7) – одобряване проект на Споразумение за съвместни дейности 
в изпълнение на препоръката на Съвета на Европейския съюз, относно 
интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда. 

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

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места“ относно: 

(1) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за урегулиран поземлен имот ХХ-264, 265, 266 „за жилищни 
сгради“, кв. 18, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, Община 
Варна. 

 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Европейски 

въпроси и международно сътрудничество“ относно: 
(1) – даване на съгласие за подписване на Споразумение за 

побратимяване между станица Натухаевская, гр. Новорусийск, Русия и с. 
Казашко, Община Варна, Република България. 

(2) – одобряване на текст на проект за Споразумение за 
сътрудничество за създаването на Платформа за сътрудничество за 
региона на Портала Дунав-Черно море (DBS) по проект № DTP1-050-3.1. 

 
7. Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Правна 

комисия“ относно: 



(1) – изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Варна. 

(2) – изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и Приложение № 1 към нея. 

(3) – приемане на Наредба за условията и реда за настаняване и 
ползване на социални жилища в Община Варна, изградени по проект 
„Изграждане на социални жилища на територията на гр. Варна“ по 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 
Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

(4) – изменение и допълнение на Правилника за работата на 
Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона“ – Варна. 

 
8. Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Опазване и 

възпроизводство на околната среда“ относно: 
(1) – приемане на актуализирана „Програма за опазване на околната 

среда на Община Варна 2019 – 2023 г.“ 
 
9. Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Структури и 

общинска администрация“ относно: 
(1) – одобряване на промени в общата численост и структура на 

Общинско предприятие „Зоопарк – СЦ“ Варна. 
 
10. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – финализиране на приватизационни процедури за обекти по 

приходната част на „Годишен план за приватизация за 2019 г.‟ 
(2) – приемане на анализ на правното състояние, информационен 

меморандум и приватизационни оценка на обект по приходната част на 
Годишния план за приватизация за 2019 г., представляващ фурна и земя, 
находящ се в град Варна, ул. „Шейново” № 24, предмет на АОС 
№7236/08.01.2013 г. 

(3) – приемане на метод и условия за провеждане на 
приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по „Годишния план за приватизация за 2019 г.” 

 
11. Обявяване на 15 август 2019 г. за празничен и неприсъствен 

ден на територията на Община Варна по случай празника на града. 
 
12. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва 

в Общо събрание на съдружниците на „Вестник Народно дело“ ООД, 
насрочено на 28.06.2019 г. 

 



13. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни 
органи и представители на община Варна в общото събрание на 
търговските дружества, собственост на община Варна. 

 
14. Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет – 

Варна. 
 
15. Дискусия с гражданите. 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка първа, колеги. 
 

  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата. Доктор Липчев, заповядайте. Имате ли проблем с 

устройството? Разбрах. Ако имате нужда от съдействие…  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, уважаеми господин кмете, следният въпрос … на 

моя въпрос от 31-ви 2019 г. ми беше отговорено …ставаше въпрос за имот 
публична-общинска собственост… публична-държавна собственост и към 
този отговор беше приложен и писмото на областния управител. Става 
въпрос от кога е ръководството на „Ученическо и столово хранене“ е 
уведомено, че трябва да освободи въпросния имот. Той беше даден по 
повод договор, който е сключило ръководството с фирма „Йорданов 
инженеринг“ ЕООД с адрес на управление гр. София, район „Красна 
поляна“. Става въпрос за изграждане на навес. Цитирам „тип лека 
поставяема конструкция в управление на Ученическо и столово хранене“. 
Стойността на договора е около 48 000 лв. с  ДДС. Този договор е сключен 
на 12.03.2018 г. Въпросите ми са следните: навесът е изграден и без да се 
ползва след един месец е съборен. Снимките на въпросния навес, 
цитирам… незнам такъв архитектурен термин аз питах, не съществува, за 
автомобили, тип „лека поставяема конструкция“. Това горе долу 
представлява … това. Изградени са, това се изгражда с около 10 кубика 
тухли, около 3-4 кубика бетон, ако това е изграждане на навес за 
автомобили тип „лека поставяема конструкция“… поне това се разминава 
с моите разбирания, но въпросът ми е следния – ръководството на 
„Ученическо и столово хранене“, цитирам заповедта на областния 
управител е наясно, че трябва да освободи имота видно от писмо 
806/11.04.2016 г. Професионална техническа гимназия - Варна е изискала 
от „Ученическо и столово хранене“ ЕАД да разчисти и освободи частта от 
имота – публична-държавна собственост, която ползва без правно 
основание. С писмо изх. № 853/13.04.2016 г. Професионална техническа 
гимназия - Варна е изискала от Общински съвет – Варна, „Ученическо и 
столово хранене“ ЕАД да освободи имота, т.е. писмата са пратени и до 
ръководството на „Ученическо и столово хранене“ и до Общинския съвет. 
Имотът, безспорно е публична-държавна собственост, ръководството е 
наясно, защото госпожа Георгиева е в борда от февруари месец 2016 г. 
Въпреки това в договора се казва, че възложителя възлага, изпълнителя се 
задължава да извършва на свой риск, срещу възнаграждение … аз не знам 
какъв е риска. Става въпрос какви са санкциите когато се извършва 
изграждане на навес за автомобили върху имот публична-държавна 
собственост? Какви са разрешенията, които трябва да получи което и да 



било лице, за да изгражда, поставя… някакви конструкции, да изгражда 
някакви обекти върху имот публична-държавна собственост? Получило ли 
е ръководството на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД такова 
разрешение? От кого го е получило, защото тук не се вижда. Аз когато 
приемаме бюджета по-късно ще попитаме ръководителя след като е 
изразходил тези публични-общински средства, този навес изобщо не е 
ползван. В момента той е съборен без да се ползва един месец след като е 
изграден. Какви мерки ще бъдат взети от Община Варна и Общинския 
съвет по повод това нарушение, ако разбира се има според вас нарушение. 
Според мнозинството и според мен има такова. Аз не познавам такъв 
регламент да изградиш, да поставиш съображение на имот публична-
държавна собственост без някакво разрешение или разрешение от 
собственика. Това ми е въпроса. Втори въпрос. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… времето само.. съблюдавайте… 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Втори въпрос задавам и приключвам. Какви средства са предвидени 

във финансовата 2019 г. за изплащане на фондациите „Вижън“ и 
„Владиславово“? Какви средства са изплатени до настоящия момент и 
колко проверки са направили органите за социално подпомагане към 
Община Варна на тези две фондации? Как са изразходвани тези средства 
до момента. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, доктор Липчев. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Мога да предоставя материалите и договора в последствие, ако 

някой желае да се занимава с този случай, да разисква този казус.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не е коректно, да кажа само, да поставяте въпроси към Общински 

съвет, на който сте член и Вие. Това означава, че питате и себе си. Ние сме 
колективен орган. Председателят е пръв сред равни. Господин Вичев, 
следващата заявка е Ваша, заповядайте. 

 
Януарий ВИЧЕВ 

Уважаеми господин кмете, уважаеми колеги, два въпроса искам да поставя 
на нашето внимание днеска. Първият въпрос е свързан с кога ще се 
направи анализ и преоценка на концесионните договори на търговската 
верига „Лафка“, т.като знаете минаха повече от 11 години, този въпрос съм 
го поставял и друг път и тези, безумни поставени на спирките обекти, 
които пречат на и на пешеходци, да не говорим, че не си спазват договора, 



продават се алкохолни напитки, всякаква търговия – станаха като банки и 
отпускат се кредити и хазартни игри, просто това нещо е недопустимо и 
крайно време е общинската администрация да се заеме с този въпрос, 
независимо че е подписан договор за 15 години. Вторият въпрос е свързан 
с един обект – строителен, който отново изникна точно пред паметника на 
Българо-съветската дружба, долу по пътя за Златни пясъци, където са 
нашите флагове – на Европейския съюз и на Община Варна. Първо, кой го 
разреши да се строи такъв голям обект, на толкова много етажи. Това 
първо не се вписва в целия ландшафт, цялата обстановка, просто там не му 
е мястото. Там може да бъде някакъв малък обект – 4-5 етажа, но това не 
може да е повече от 30 етажа… гледам, че става. Така, че много моля 
общинската администрация да направи проверка този архитектурен съвет в 
крайна сметка трябва не само да дава разрешителни, ами … малко да има 
рестрикции. Ами … просто гражданите като минават от там всеки пита как 
е… 

 
Иван ПОРТНИХ 
… и аз питам, но трябва да знаете отговора… 
 
Януарий ВИЧЕВ 
Отговорът не го знам. Значи има някаква реституция, безумна, но 

това не означава, че щом ЗУТ го позволява 30 етажа и ние ще защитим 30 
етажа, така че това е моето мнение, затова държа този въпрос да бъде 
решен един път завинаги, защото преголямо презастрояване стана в нашия 
град, правят се всякакви обекти, а когато става въпрос за озеленяване, 
понеже получих току що отговора за ул.“Студентска“, под ул.“Студентска“ 
се оказва, че там вече пета година не може да се направи отчуждаването, 
да се направи озеленяване, обаче когато става въпрос за строителство 
веднага се решава за минути. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Вичев,  
 
Януарий ВИЧЕВ 
… да, крайно време е този въпрос да се обсъди… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Костадинов, заповядайте. Следващата заявка е на господин 

Григоров. Господин Григоров, по една заявка само да не Ви пропусна 
случайно. 

Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми господин кмете, уважаеми господин председател, колеги, 

съграждани, моят въпрос е свързан с пропусквателния режим в Общината. 
Искам да запитам кое налага да се въведе изключително строг режим за 
влизане в Общината, подобен на този, който е за обектите, които са от 
регистъра на националната сигурност и да кажем летищата, защото 



виждаме, че ситуацията в Общината се е променила преди се влизаше 
доста по… макар така или иначе съществуваше рамката за метал-
детектора, сега в момента виждаме, че е доста по-строг режима и аз искам 
да задам въпроса кое налага всъщност въобще този режим, защото 
България има 264 общини, аз съм имал възможността да посетя една 
голяма част от тях, местата където има метал-детектори се броят на 
пръстите на едната ръка. Криминогенната обстановка във Варна ли е по-
тежка отколкото в другите общини? Имаме информация, че някой 
подготвя терористичен акт срещу Общината ли? Имаме наплив на хора, 
които извяват желание за саморазправа със служителите в Общината ли? 
Какви са причините, за да стигнем до там, че да ни проверяват и буквално 
да ни обискират и да ни връщат по два, три пъти. Аз не знам дали скоро 
няма да стигнем ситуацията подобно на летищата, където си сваляме 
коланите, обувките хайде да не говорим и по-нататък, че … и въобще 
цялата ситуация е доста абсурдна. Въпросът наглед изглежда безобиден, 
но е важен, защото по този начин се поставя една бариера между 
общуването на гражданите от една страна с органите на властта от друга 
страна и в конкретния случай Община Варна. Общината като орган на 
местната власт е тази, която трябва да бъде най-отворена за контакт с 
хората и точно поради тази причина смятам, че този, в момента 
пропусквателен режим въведен по този начин е абсолютно излишен и 
затова искам да разбера каква е мотивацията, защото пак повтарям, да 
стане ясно, може би единствената Община в България, която има подобен 
стриктен режим, наподобяващ режима на летищата, където е най-
стриктния въобще в България, е Варна. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Григоров, заповядайте. След това господин Роев. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Добър ден. Уважаеми господин кмете, първия въпрос, който искам 

да Ви задам е … той е поставен от жители на село Звездица, вилната зона 
Звездица, местност „Летището“, достъпът до тази вилна зона се 
осъществява от разклона, който е след магистралния участък посока 
Бургас за „Боровец“ и „Аспарухово“ и там се минава по един черен път, 
след това се минава под един подлез под магистралната част и респективно 
се стига до тази вилна зона. През зимните месеци или когато вали дъжд 
този достъп е естествено трудно проходим и във връзка с това много често 
жителите в този район режат мантинелата, преминават от там и т.н. 
Същевременно АПИ я възстановява и така си играят от години на котка и 
мишка. Та техният въпрос е следния, може ли да се изработи някакъв 
проект, който съответно да бъде съгласуван с институциите и да бъде 
направено отклонение от този участък, за да могат да стигат по-
безпрепятствено и съответно да излизат от техните жилищни имоти? 
Вторият въпрос е свързан с функционирането на сметище за строителни 



отпадъци на южния бряг на варненското езеро. Това е след Института по 
хидродинамика, там горе долу на около 400 дка естествено, пак да уточня 
създаването на това сметище и функционирането му не е ваша заслуга, но 
така или иначе то продължава там да функционира, като по-голямата част 
от имотите, върху които се разпростира са частна-общинска собственост с 
начин на трайно ползване – ниви, земеделска земя. От прегледа на място се 
вижда, че там се изсипват най-различни строителни отпадъци, някои се 
рециклират и въобще кипи някаква дейност. Отделно от това тези имоти 
попадат в Натура 2000, по две директиви – директивата за 
местообитанията и директивата за защитените зони, та разполагам с над 20 
документа, които  са становища, препоръки и т.н. на различни институции, 
които имат отношение по този въпрос – РИОСВ-Варна, Областна 
дирекция, Министерство на околната среда и водите, Министерство на 
здравеопазването и т.н., които при възлагане за отговор на поставения 
въпрос бих предоставил на Вашия служител, който ще се занимава с това, 
за да може да даде по-компетентен отговор. Та въпросът ми е такъв – кой 
стопанисва това сметище? Какво получава Общината в замяна на това? 
Какви са правните основания и въобще до кога това ще продължава? Да, 
моля да ме извините още… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Два въпроса. Три минути – два въпроса. Три минути и 

половина…два въпроса. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Добре де, хубаво сега едно въпросче още сега… голяма работа. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля кратко. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Кратко е въпросчето. Всъщност то касае изграждането на бул. 

„Васил Левски“, в интерес на истината нали … защото аз искам винаги да 
бъда обективен човек, това което се случи е много добре за нашия град, 
независимо от всички неща, които съм казал по време на неговото 
изграждане и т.н., не мога да си кривя душата, но искам да задам следния 
въпрос – в участъка от ул.“Цар Освободител“ до горе-долу до 
кръстовището на ХЕИ в междулентовото пространство бе положена 
някаква трошена асфалтова настилка и т.н., която в момента се изгребва и 
на нейно място се поставя почва, явно за озеленяване и т.н., което е по-
правилното. Въпросът е такъв, това допълнителен разход за Общината ли е 
или е просто в контекста на изпълнението на проекта? И все пак искам и да 
ми отговорите и на следния въпрос – на 19.12…. ви помолих… 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
… един въпрос… 
 
Григор ГРИГОРОВ 
… да, да…  въпросът ми е кога ще ми отговорите на поставения 

въпрос на 19.12? Това е въпросът. Кога? Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Господин Роев, заповядайте. 
 
Любомир РОЕВ 
Уважаеми господин кмете, уважаеми господин председател, 

уважаеми колеги, моят въпрос е свързан с оперативното управление на 
т.нар. „Синя зона“, отварям една скоба аз съм изключителен привърженик 
на синята зона. Смятам за едно от достиженията на Вашия мандат 
въвеждането на синя зона в този й вид и необходим и съм привърженик на 
необходимостта от разширяването й с оглед на това града да бъде, града да 
се… в смисъл да се облекчи движението в централните части на града и да 
се реши проблема с паркирането. Въпросът ми е следния – какви са 
приходите за първите 9 месеца от експлоатацията на синята зона? Какви са 
разходите по пера и какъв е икономическия ефект за Община Варна в 
рамките на експлоатационния период от 9 месеца от въвеждането на зоната 
до някъде до около края на март и какъв е икономическия ефект? 
Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Роев. Няма други заявки за питания. Господин 

кмете, заповядайте. Имате думата. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа 

общински съветници, уважаеми дами и господа, благодаря за поставените 
въпроси ще се усмихна на някои от тях, защото просто това е несериозно. 
На тези, където някой не е прочел нещо по медиите, защото всички теми са 
коментирани много пъти и ще отговорим надлежно във формата, в която се 
изисква и да ви пожелая ползотворна работа днес. Благодаря ви и хубав 
ден. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Уважаеми колеги, преминаваме към втора точка 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 годишния финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2018 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори за 2018 г. и 
избиране на одитори за 2019 г. на: 

1. „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина” 
– Варна” ЕООД. 

1.1. „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски 
– Аспарухово – Варна” ЕООД. 

1.2. „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД. 
1.3. „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ ЕООД. 
1.4. „Диагностично – консултативен център V Варна - Света 

Екатерина“ ЕООД. 
1.5. „Диагностично – консултативен център „Чайка”” ЕООД. 
1.6. „Специализирана болница за активно лечение на 

онкологични заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД. 

1.7. „Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение –Варна” ЕООД. 

1.8.  „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 

1.9. „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД. 

1.10. „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 
1 –Варна” ЕООД. 

1.11. „Дентален център І Варна” ЕООД. 
1.12. „Пазари” ЕАД. 
1.13. „Градски транспорт” ЕАД. 
1.14. „Ученическо и столово хранене” ЕАД. 
1.15. „Жилфонд“ ЕООД. 
1.16. „Обреди” ЕООД. 
1.17. „Дворец на културата и спорта” ЕАД. 
1.18.  „Стадион Спартак“ ЕАД. 
1.19.  „Централен универсален магазин Варна“ АД. 
1.20. „КОТ – Варна“ЕООД. 
(2) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД. 
(3) – даване на съгласие за сключване на договор за учредяване на 

сервитутни права между „Градски транспорт“ ЕАД и Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация“. 



(4) – придобиване безвъзмездно в собственост на Община Варна на 
движими вещи – частна държавна собственост, представляващи доставено 
медицинско оборудване от Министерство на здравеопазването в 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение  проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД. 

(5) – изменение на решение № 1211-2(29)/03.04.2018 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(6) – поправка на очевидна фактическа грешка в решения № 1622-
7(39)/24.04.2019 г. и №1622-7-1(39)/24.04.2019 г. на Общински съвет – 
Варна. 

(7) – прекратяване чрез ликвидация на „КОТ-Варна“ ЕООД. 
(8) – прекратяване чрез ликвидация на „Жилфонд“ ЕООД. 
(9) – отмяна на решение № 97-2(5)27.01.2016 г. и предоставяне на 

имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Генерал Скобелев“ № 8 за безвъзмездно ползване на „Дружество с 
увреждания „Бриз-2014“. 

(10) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г.“ и предоставяне 
на имот общинска собственост ПИ 10135.5502.103 за управление на ОП 
„Общински паркинги и синя зона“. 

(11) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г.“ и предоставяне 
на имот общинска собственост ПИ 10135.5502.551 за управление на ОП 
„Общински паркинги и синя зона“. 

(12) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“    № 7, в полза на Дирекция „Образование 
и младежки дейности“. 

(13) – предоставяне на движима вещ – павилион, общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, бул. „Чаталджа“ № 111 за 
безвъзмездно ползване на „Сдружение на жените с онкологични 
заболявания и техните сподвижници“. 

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо Боева, заповядайте. 
 
 
Юлияна БОЕВА 
Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми представители на 

администрацията, започваме с проектите за решения на ПК „Собственост и 
стопанство“. Точката 1, включваща от 1.1 до 1.20 е относно приемане на 
годишни финансови отчети, баланси и отчети за приходи и разходи за 2018 



г., освобождаване или неосвобождаване от отговорност на управители, 
членове на съвети на директори и контрольори за 2018 г. и избиране на 
одитори за 2019 г. Като първото предложение е относно „Диагностично – 
консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД, на което ПК 
„Собственост и стопанство“ дава положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Процедура за гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

 
Р Е Ш Е Н И Я:  

1677-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център 1 
„Света Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2018 г. 

1677-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Иван Иванов Иванов – управител на „Диагностично – 
консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД за 
периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1677-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова за извършване 
на одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 1 
„Света Клементина” – Варна” ЕООД за 2019 г. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка 1.1 относно „Диагностично – консултативен център Свети 

Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД, на което ПК „Собственост и 
стопанство“ дава положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуване. 
 
1678-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 



чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център Свети 
Иван Рилски –Аспарухово – Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2018 г. 

1678-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Людмил Стефанов Цветков – управител на 
„Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски –
Аспарухово – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1678-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД, за извършване на одиторски контрол на „Диагностично – 
консултативен център Свети Иван Рилски –Аспарухово – Варна” 
ЕООД за 2019 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка 1.2 относно „Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ 

ЕООД, на което ПК „Собственост и стопанство“ дава положително 
становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Заповядайте, господин Григоров. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Не знам дали е уместно тук да направя своето предложение или в 

края на точката, но мисля, че си спомняте, че на комисия разглеждахме 
въпроса за освобождаване на контрольора на „ДКЦ 3“, като мотивите за 
това бяха, че тя изпълнява формално своите задължения, за сметка на това 
получава около 16 000 лв. годишно възнаграждение, което 
възнаграждение, ако тя бъде освободена, ще остане в ДКЦ-то и то може да 
бъде разпределено между хората, които на практика ги заработват, така че 
правя това предложение пред колегите. Мисля, че имахме разбиране и по 
време на комисията, че това би било добре да се случи, за такъв тип хора, 
затова правя предложение тя да бъде освободена. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря, господин Григоров. Това са следваща точка, като ги 

освобождаваме. Там го има. Написано е. Черно на бяло. Други? Не можете 
да пропуснете точката. Внимавайте, защото преди малко при задаването на 
въпроса установих, че някои даже не са чели бюджета. Или не знаят на коя 



страница какво има. Затова ще се организираме да се правят курсове в 
скоро време за съветници. Благодаря за вниманието… не, не мога и 
конкретно по странички да посоча и цифрите. Така… да не се отклоняваме. 
Засега сме в здравеопазване, където има тежки въпроси за решаване. Други 
мнения и съображения? Няма. Гласуване. Но курсове ще има. Иначе по 
тази точка, в точка мисля, че беше 13 ще прочете проекта за решение, за 
който ме питахте. Но е хубаво, че напомняте. 

 
1679-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център 3 – 
Варна“ ЕООД, ЕИК 813154554, за 2018 г. 

1679-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева – управител на 
„Диагностично – консултативен център 3 – Варна“ ЕООД за периода 
от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1679-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично – консултативен център 3 – 
Варна“ ЕООД Адриана Владимирова Мавродинова за периода от 
01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1679-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване 
на одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 3 – 
Варна“ ЕООД за 2019 г. 

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

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка 1.3 относно „Диагностично – консултативен център 4 – Варна“ 

ЕООД, на което ПК „Собственост и стопанство“ дава положително 
становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуване. 
 



1680-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център 4 – 
Варна“ ЕООД, ЕИК 813116984, за 2018 г. 

1680-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Соня Георгиева Цекова – управител на „Диагностично 
– консултативен център 4 – Варна“ ЕООД, за периода от 01.01.2018 г. до 
31.12.2018 г. 

1680-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично – консултативен център 4 – 
Варна“ ЕООД проф. д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н. за периода 
01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1680-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване 
на одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 4 – 
Варна“ ЕООД за 2019 г. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка 1.4 относно „Диагностично – консултативен център V Варна - 

Света Екатерина“ ЕООД, на което ПК „Собственост и стопанство“ дава 
положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Мнения и съображения? Няма. Гласуване по въпроса. 
 
1681-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център V Варна 
- Света Екатерина“ ЕООД, ЕИК 813152934, за 2018 г. 

1681-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал.5 от Закона за 



счетоводството и във връзка с писмо от постоянна комисия 
„Здравеопазване“ с рег. № ОС19000026ВН-001ВН/16.04.2019 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие на „Диагностично – консултативен център 
V Варна - Света Екатерина“ ЕООД за покриване на счетоводна загуба от 
2016 г. в размер на 18 163,42 лв. с натрупаната към момента счетоводна 
печалба в размер на 99 859, 22 лв. от дейността на дружеството. 

1681-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация , чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка 
с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Галинка Иванова Павлова – управител на 
„Диагностично – консултативен център V Варна - Света Екатерина“ 
ЕООД за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1681-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов –
регистриран одитор, управител на „Ай Си Ара” ЕООД, за извършване на 
одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център V Варна 
- Света Екатерина“ ЕООД за 2019 г. 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
За протокола: Мартин Андонов – „за“, Григор Григоров – „за“.  
 
Юлияна БОЕВА 
Точка 1.5 относно „Диагностично – консултативен център „Чайка”” 

ЕООД, на което ПК „Собственост и стопанство“ дава положително 
становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Мнения и съображения? Няма. Тези, които са „за“, да 

гласуват с удоволствие. 
 
1682-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център 
„Чайка”” ЕООД, ЕИК 103514755, за 2018 г. 

1682-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Румен Илиев Димов - управител на „Диагностично – 
консултативен център „Чайка”” ЕООД за периода от 01.01.2018 г. до 
31.12.2018 г. 



1682-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Диагностично – консултативен център 
„Чайка”” ЕООД доц. Диана Станчева Димитрова, за периода от 
01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1682-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване 
на одиторски контрол на „Диагностично – консултативен център 
„Чайка”” ЕООД за 2019 г. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка 1.6 относно „Специализирана болница за активно лечение на 

онкологични заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, на 
което ПК „Собственост и стопанство“ дава положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Тези, които са „за“ и всички останали 

да гласуват. 
 
1683-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Специализирана болница за активно лечение 
на онкологични заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД, ЕИК 000090154, за 2018 г. 

1683-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност проф. д-р Георги Леонидов Кобаков, д.м. – управител на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1683-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Цветомира Бойкова Радева –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 



„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за 2019 г. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
За протокола: Григор Григоров – „за“. 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка 1.7 относно „Специализирана болница по очни болести за 

активно лечение – Варна” ЕООД, ПК „Собственост и стопанство“ дава 
положително становище. А по отношение на 1.7.3, на което не беше 
уточнен одитора, е постъпило допълнително писмо: избира Павлинка 
Стоянова Пенкова, регистриран одитор за извършване на одиторски 
контрол на специализираната болница за 2019 г.  

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Мнения и съображения? Госпожа Гърдева, заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Само да попитам допълнителното писмо от кого е постъпило? 
Юлияна БОЕВА 
От сегашната изпълняваща… 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Да, благодаря. 
 
Янко СТАНЕВ 
Гласуване. 
 
1684-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна” ЕООД, ЕИК 000091879, за 2018 г. 

1684-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Руслан Здравков Тошев – управител на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение –
Варна” ЕООД за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1684-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 



отговорност контрольора на „Специализирана болница по очни болести 
за активно лечение – Варна” ЕООД – Николай Желязков Недялков за 
периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1684-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Павлинка Стоянова Пенкова – 
регистриран одитор за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение –
Варна” ЕООД за 2019 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка 1.8 относно „Специализирана болница за активно лечение по 

пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. Тук  ще разграничим 
точките, а именно по отношение на приемане на годишния финансов 
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността. 
Гласуването е: „за“ – 11, „против“ -  0, „въздържали се“ – 0. И по 
останалите точки е по различен начин, затова предлагам поотделно да ги 
гласуваме. По отношение на отчета. 

 
Янко СТАНЕВ 
Така ще ги гласуваме. Давайте поотделно. 
 
Юлияна БОЕВА 
Така. По отношение на отчета. 
 
Янко СТАНЕВ 
Да. По отношение на отчета. Забележки по отчета има ли? 
 
Юлияна БОЕВА 
Гласувалите са „за“ -11, „против“ – 0, „въздържали се“- 0.  
 
Янко СТАНЕВ 
Нещо има ли? Няма. Гласуваме за отчета. Разбити са, защото има 

шарено гласуване. 
 
1685-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Специализирана болница за активно лечение 
по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, ЕИК 
000090147, за 2018 г. 



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

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Относно освобождаване от отговорност на управителя на 

„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна” ЕООД, ПК „Собственост и стопанство“ не дава 
положително становище. Гласуването е: „за“ – 1, „против“ – 5, 
„въздържали се“ – 5. 

 
Янко СТАНЕВ 
Господин Григоров… 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Уважаеми колеги, просто да направя едно пояснение, че всъщност 

комисията прецени, че не трябва да освободи от отговорност управителя 
така, че това е смисъла на това решение. Пет са против освобождаването, 
петима са въздържали по предложението беше за освобождаване. Гласува 
само един човек, да. 

 
Юлияна БОЕВА 
Да, точно така. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Отделно от това, ще ме извините за лиричното отклонение, на 

предната сесия ни възложихте да направим анализ, да съберем 
информация относно състоянието на т.нар. Тубдиспансер. Цялата 
информация е събрана. Отлична работа на администрацията на Общината 
и систематизиране… има и изградено становище. През следващата 
седмица ще се съберем комисията, за да направим конкретното 
предложение до кмета и респективно до вас за  пътищата за решаване на 
този проблем. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Господин Атанасов… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, благодаря 

на господин Григоров, щях да задам въпроса по отношение на доклада. И 
на предната сесия, и на комисия „Правна“ дойдоха персонала на 
болницата, като повдигнаха наново проблемите, че тези хора не са си 
получавали заплатите, нямат пътни, нямат пари за дрехи и е отчайващо 
положението за този персонал. Втори път идват на комисията и наистина 
ще помоля да се вземат някакви мерки. Предложение, естествено от 



администрацията. Няма да направя отклонението тук какво чух по 
отношение на това, че са идвали да се оплакват, от страна на управителя. 
Ще си го спестя, но въпросът е, че е недопустимо такова поведение към 
този персонал от негова страна и пак моля администрацията трябва да 
вземе отношение за пътните, за заплатите и за дрехите, които са 
задължителни и се полагат на тези хора, защото в един момент ще оставим 
тази болница и без персонал. Много е правилно решението на комисията и 
трябва да се подкрепи, да не се приема и да не се освобождават от 
отговорност, докато не се приключат проверките и не се вземе някакво 
конкретно решение какво се случва със заведението. Благодаря. 

 
 
Янко СТАНЕВ 
И аз благодаря. Господин Гуцанов…? Отказвате се. 
 
Юлияна БОЕВА 
Сега… обръщам внимание, че проектът за решение… 

„освобождава“,  на което комисията не дава положително становище. 
 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. На всички е ясно… амиии то е някаква секретна тайна, 

явно не се събирате на група там, да обсъждате формулите…. Гласуване. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
… проектът за решение е, че освобождава… 
 
Янко СТАНЕВ 
…. точно така. А по принцип знаете как взимаме тези всички 

решения на въпроси по отношение на тази болница. Някой има ли да не 
знае в залата? Вадим пари и даваме. 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

1685-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност доц. д-р Христо Ганчев Георгиев – управител на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2018 г. 
до 31.12.2018 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 5; против – 18; въздържали се – 17; 

отсъстващи – 11, предложението не се приема.* 
 
… т.е. не освобождаваме от отговорност. 
 



Юлияна БОЕВА 
Отново по точка 1.8 относно освобождаване от отговорност на 

контрольора на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД… 

 
Христо АТАНАСОВ 
… да видим кой е за… предното.. 
 
Янко СТАНЕВ 
… хайде стига. Ще ти го разпечатам. 
Юлияна БОЕВА 
… ПК „Собственост и стопанство“ не дава положително становище. 
 
Янко СТАНЕВ 
… по-спокойно. Благодаря. Госпожа Боева,…. 
 
Юлияна БОЕВА 
… гласувалите „за“- 0, „против“ – 5, „въздържали се“ - 6. 
 
Янко СТАНЕВ 
Знаете как да гласувате вече за контрольора… т.е. всеки от вас си 

има позиция. Сега ще я изгради. Тези, които не искат да го освобождават с 
втората част на гласуването – „против“ или „въздържали се“. Тези, които 
искат да го освобождават – „за“. Кой е контрольор ли? 

 
Юлияна БОЕВА 
Стефан Николов Стефанов. 
 
Янко СТАНЕВ 
Доктор Стефанов. Преди мен работеше на туй… 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
1685-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД – д-р 
Стефан Николов Стефанов за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 6; против – 14; въздържали се – 19; 

отсъстващи – 12, предложението не се приема.* 
 
За протокола: Господин Ганев – „въздържал се“  
Друг? Няма. Благодаря. 
 



Юлияна БОЕВА 
Относно избиране на одитор за 2019, а именно Общински съвет – 

Варна избира Петя Данчева Железарска – регистриран одитор, за 
извършване на одиторски контрол на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2019 г. 
Комисията дава положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Гласуваме по въпроса.Хайде да свърши гласуването. Имам много 

ключово предложение. Не, с моя скромен 29-годишен опит… принципен 
въпрос. 

 
1685-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2019 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Янко СТАНЕВ 
Само да кажа моето мнение за тази болница, ако трябва да гласувам 

за това да освободя ли общинския съвет и общинската администрация от 
отговорност за състоянието на тази болница ще гласувам „против“. Да ви 
го кажа съвсем честно, макар че и аз съм част от … т.е. искам да кажа, че 
да, тези хора не ги освободихме. Това е правилно. По същия начин не 
можем да освободим себе си от отговорност. Благодаря за вниманието. 

 
Юлияна БОЕВА 
Точка 1.9 относно „Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” 
ЕООД  ПК „Собственост и стопанство“ дава положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Мнения и съображения? Господин Гуцанов… 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, господа 

заместник-кметове, аз ще гласувам за освобождаването и за решението, но 
т.като преди малко стана дебат за предходната болница… Очна болница е 
в същото състояние, затова се взимаха спешни мерки от страна на 
Общинския съвет. Не взех отношение по темата. Не взех отношение по 
темата и за Тубдиспансера, въпреки че, ако доцент Христо Ганчев се 



оттегли, не знам кой ще поеме болницата. Общинският съвет и държавата 
също, в продължение на години не вземаме и не взема адекватни решения 
относно Тубдиспансера. Относно болницата, която в момента 
дискутираме, спомняте си по какъв начин изпратихме предходният, или 
някои от вас изпратиха предходния управител на АГ болница. В момента 
резултатите са много по-лоши от това, което бяха. Това не значи, че в 
момента ние трябва проф. Ковачев да го анатемосаме, но нека да мерим с 
един и същи аршин. Дали здравеопазването е на нужното ниво? Да, аз съм 
гласувал  „за“, включително „Св. Клементина“ беше мое объркване за 
първото гласуване, но принципно гласувах „за“. А ако се влезе в 
тематиката по-подробно, както на предходното медицинско здравно 
заведение, за всяко едно може да се направи този анализ. Да, най-зле е 
Тубдиспансера поради всичките причини, които ги изреждахме, ами за 
тази болница какво ще правим? Ами някой направил ли е анализ защо се 
влошават резултатите? Същите оплаквания, които бяха за предходния 
директор ги има и за господин професора в момента. Същите. От същите 
хора. Благодаря ви. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Госпожа Гърдева, заповядайте. Господин Атанасов, 

господин Роев. Ей, стана хубав дебат за раждането. А, и доктор 
Митковски. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз мисля, че няма абсолютно никаква база за сравнение между 

безстопанственото отношение в Тубдипансера и факта, че неговият 
управител ни лъже на комисии, както излъга за „Ученическо и столово 
хранене“, че не са искали да поемат храненето на… излъга цялата комисия, 
на болните в Тубдиспансера и АГ болница, където аз ходих скоро да видя 
какво се случва след ремонта. Искам да ви кажа, че в тази болница съм 
родила двете си деца и откакто аз ги бях родила, преди 30 и кусур години, 
там нищо не беше пипано. В момента състоянието, в което е АГ болница и 
услугата, която предлага и като техника, и като привличане на спонсори, и 
ремонта, който беше направен е едно наистина добро, хубаво лечебно 
заведение, което е конкурентно на този пазар. Казвам конкурентно на 
пазара, защото има и други лечебни заведения, които предлагат същата 
услуга, но да не забравяме, че в АГ болница е единствената неонтология в 
целия регион. Не забравяйте, и че в АГ болница не могат да върнат 
неосигурените родилки, защото просто няма как да ги оставим да родят на 
тротоара, нали. Така, че не можем да мерим двете лечебни заведения с 
един аршин по никакъв начин, ама по никакъв. Състоянието на АГ 
болница в момента е в пъти по-добро от това, което беше, защото ние не 
гледаме само финансови резултати, знаете по клиничните пътеки колко се 
полага за едно раждане. Сега, слава Богу се увеличава. Ние гледаме и 
друго. Гледаме броя родени, които за тази година са в повече. Гледаме 



качеството на оказване на услугата, защото не е все тая в какви условия ще 
раждат варненки и качеството на услугата, която се предлага в болницата и 
грижата за децата е в пъти по-добра от това, което беше преди години. 
Така, че аз наистина ви призовавам да гласуваме „за“ и да приветстваме 
добрата работа на ръководството на болницата. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Господин Гуцанов? То тук стана голяма навалица на 

компютъра, не се вижда на екрана. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Да остана ли? 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… както искате. Ако искате останете, ако искате седнете. Решението 

е Ваше. Аз не съм казал, че ще гласувам против или въздържал се. Не съм 
правил и сравнения между едната и другата болница. Съвсем друг беше 
смисълът на моето изказване. Първо, кога са били повече ражданията, дали 
сега или предходни години, вижте статистиката. На следващо място, не 
започва със сегашното ръководство на болницата, нито със сегашното 
ръководство на Общинския съвет развитието на града и началото на света, 
защото не е вярно, че ремонтите са правени единствено и сега, това изобщо 
не е вярно. Ремонти винаги е имало в тази болница. Но резултатите когато 
никоя родилка не е била оставена да ражда, както Вие се изразихте, аз няма 
да го използвам това изречение, също в тази болница са били много по-
добри от това, което е в момента. Това не значи, че ще гласувам против 
проф. Ковачев. Не ме разбирайте грешно. Казах го за трети път, но нека да 
сме обективни когато правим анализите. Ако искате мога да Ви върна 
назад какъв беше проекта за тази болница и защо той не се осъществи, но 
мисля, че е безсмислено в момента да влезем в този дебат. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря Ви. Госпожа Гърдева? Реплика, дуплика… триплика. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Дуплика. Аз не знам защо беше това изказване, кое от кога почва. Аз 

говоря за качеството на предлаганата услуга преди това ръководство и 
това, което беше и искам да ви кажа, че каквито и ремонти да са правени, 
не им личеше особено много. Това искам да кажа. 

 
Янко СТАНЕВ 
Аз… ще дам думата на господин Атанасов. Само искам да кажа, че 

много пъти съм призовавал по-внимателно с оценките за дейността на 
болниците и на лекарите, които ги ръководят. И някой ден, ако сме живи и 
здрави, цялото това изказване на всички, които се изказват ще го вържа с 



нормативната база на здравната каса и с това, което трябва да се промени в 
системата на здравеопазването, в стратегически план, за да може и проф. 
Ковачев, и всеки един ръководител да отбелязва не само такива успехи, 
каквито има, а да отбелязва и напредък в самото развитие на науката в 
заведението. Затова ще бъда кратък. Моето мнение е, че и АГ болница 
трябва да премине на оперативно управление към Медицинския 
университет. Не защото там има най-много пари, а защото там може и 
трябва да се употребява науката в най-голяма степен в интерес на болните, 
а от там ще дойдат и допълнителни средства. Така, че ако искате 
стратегически решения, ето ви едно стратегическо решение. Господин 
Атанасов, искате ли…? Заповядайте. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, ще 

отговоря по следния начин, в смисъл такъв ще развия една теза по следния 
начин, че ако някой иска да сравнява различни лечебни заведения може да 
го направи. Ако някой вижда проблем в определено лечебно заведение 
може да се постарае да отиде в лечебното заведение, да погледне какво е 
състоянието му, да говори с персонала и тогава пак на комисия или на 
сесия да се предложи да се направи същата работната група както 
направихме за Тубдиспансера и да видим какво се случва. Иначе това е 
някаква като провокация за отваряне на някакъв дебат по отношение на 
болниците, прикрит нали… под това, че нямаме нищо против, ама нещо 
против имаме. Така, какво е решението. Решението едва ли ще го вземем 
ние, но по отношение въобще на здравеопазването във Варна, тук 
говорихме с някои от колегите, трябва да се направи една дългосрочна 
програма, която може да е мандатна, т.е. в рамките на мандата, но според 
мен е добре да се направи поне една 10-годишна програма. Ако трябва 
заведение по заведение, ремонти, обновяване на самото оборудване вътре 
и да има някаква стратегия, която обаче да е дългосрочна, без значение кой 
е кмет и какъв е общинския съвет. Само тогава ще има някаква визия и 
някаква приемственост, може би, за тези, които ще дойдат в следващия 
общински съвет и ще могат да видят някакви резултати и самите хора, 
които са ползватели на тази услуга. Всичко останало, пак казах, че се 
превръща в един политически прах, който се хвърля постоянно и се 
създават изкуствени дебати. Благодаря ви. 

 
Янко СТАНЕВ 
Господин Роев… 
 
Любомир РОЕВ 
Аз… част от изказването ми господин Атанасов го направи преди 

малко. Последните две седмици водих разговори с много колеги, 
включително и с господин Базитов и почти на 100% от колегите имат това 
мнение, че Община Варна трябва да изготви дългосрочна стратегия за 



развитие на общинското здравеопазване. Първо да си отговорим на 
въпроса – развиваме ли общинско здравеопазване? Ако отговорът е „да“ 
трябва да изготвим дългосрочна стратегия за развиване на общинското 
здравеопазване. Няма да коментирам резултатите на общинските лечебни 
заведения. Изводът, е че те дишат. Само, че след 5 години общинското 
здравеопазване ще изпадне в много тежък кадрови колапс, т. като голяма 
част от лекарите и хората заети в прякото здравеопазване в общинските 
ДКЦ-та са на пределна възраст. Над 50% от персонала е над 55 години. 
Между 50 и 55 години са други 25-30% от лекарите специалисти и от 
медицинските сестри и много малка част от тях са под 50 години. 
Изготвяйки стратегията за развитие на общинско здравеопазване, която 
господин Базитов каза, че е заложено още преди година и половина, дори 
има сформиран частично екип или може би цял екип за изготвяне на тази 
стратегия и... общината ще придобие някаква визия. Но аз мисля, че 
Общината спешно трябва да гласува фонд – стипендиантски фонд за 
лекари и стипендиантски фонд за медицински сестри, които да привличаме 
да работят в нашите заведения. Без това ние няма как кадрово да 
обезпечим ДКЦ-та с медицински персонал след 5-6 години. И тогава щем-
нещем ще водим, може би други хора, ще водят този разговор тука, но 
може би за този разговор, който те ще водят след 5-6 години ще бъде 
много късно, затова правя конкретно предложение да възложим на 
общинската администрация да започне разработването на стратегия за 
общинското здравеопазване, както каза господин Атанасов, примерно с 
един 10-годишен срок. Благодаря ви. 

 
Янко СТАНЕВ 
И аз благодаря. Доктор Митковски. Госпожа Цветкова е след Вас и 

след нея съм аз. А, не не. Аз няма да се включа в този дебат. Ама щото ме 
дърпате… 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми колеги, съгласявайки се с преждеговорившите за 

стратегии и т.н., все пак да се върнем на АГ болница. Да ви напомня само, 
че в края на предходната календарна година гласувахме средства. 
Общински съвет гласува средства, забележете не за закупуване на 
апаратури и т.н., където и такива имаше, а за покриване на задължения на 
АГ болница, което досега, поне аз откакто съм съветник, не се беше 
случвало. Това по въпроса за цветущото състояние на АГ болница. Не знам 
какви ремонти са правени и се правят, сигурно са много хубави, на мен не 
ми се е налагало скоро, че децата ми също там са раждани, но преди доста 
години, но прословутия външен асансьор, доколкото си спомням, още не е 
направен.  То не бяха проектирания, отпускания на средства, какво ли не… 
същата работа. Стана дума за клиничните пътеки. Клиничните пътеки за 
раждане и изобщо такива, които обслужва АГ болница се увеличиха. Това 
са едни от малкото клинични пътеки, които се увеличиха. И нещо друго, 



което постоянно го поставям. Защо АГ болница не развива инвитро? Защо? 
При положение, че ги има специалистите, които работят в частния център, 
помещаващ се в същата тази АГ болница, на които се отпускат законно, 
доброволно, с наше съгласие и общински, и държавни средства. И АГ 
болница не развива една печеливша дейност. Защо? Не съм съгласен с 
Боби Гуцанов, че не трябва да водим дебат за … дали АГ болница отговаря 
или дали трябва да се изгради нова АГ болница. АГ болница в този си вид 
е строена за общежитие. Тя не отговаря на никакви хигиенни, каквито и да 
е норми, каквито и ремонти да направим, защото не можем да повдигнем 
височината на стаите. Вложени са милиони в община Варна за какво ли не. 
Хубави, лоши, полезни, неполезни… с много малко средства от тези, които 
бяха заделени за други инфраструктурни проекти можеше да се направи 
една нова, модерна, независимо под чие ръководство – общинско, 
държавно… за мен няма вече значение, нова модерна АГ болница. Защото 
конкурентната среда не е чак толкова голяма специално в АГ. Три са 
лечебните заведения. Три. Вижте очните колко са. Три са. ДКЦ-тата 
работят също в още по-голяма конкурентна среда, защото има не знам вече 
колко частни медицински центрове и повечето от тях работят добре. Има 
такива, които поне за годините, откакто съм бил съветник не са поискали и 
един лев от Община Варна за закупуване на каквото и да е, включително и 
на рентгенов апарат. Не са поискали и са си го купили със собствени 
средства и са си намерили пари. Така, че дайте да не замазваме ситуацията 
около АГ болница, какви прекрасни неща са се случили там. Не. АГ 
болница от известно време не върви добре. Господин Станев предложи да 
мине към Медицинския университет. Да, и това е решение. И това е 
решение. Така или иначе, катедрата се намира на територията на АГ 
болница, както и в Очна болница, примерно. Но ако беше в толкова 
цветущо състояние, защо ще предлагаме да мине към университета? Аз 
съм съгласен. Да, университетът със сегашното си ръководство е доказал, 
че може да ръководи. Но това означава нещо друго. Благодаря. 

 
Янко СТАНЕВ 
И аз благодаря. Госпожа Цветкова. 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Аз няма да говоря за АГ болница. Аз искам да отговоря на 

предложението, което отправи господин Роев към нас. Такава стратегия 
започнахме да работим, към момента нямаме нищо окончателно. А в 
здравеопазването да се прави стратегия дългосрочна, е обречено на… 

 
Янко СТАНЕВ 
…дървено желязо. 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Моля? 



 
Янко СТАНЕВ 
Дървено желязо. 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Да. Или просто тя няма да бъде приложима във времето. В 

здравеопазването между три и пет години е реално да се правят такива 
стратегии. Но нещо друго, което исках да кажа, по отношение да заделим 
фонд да подпомагаме лекарите на територията на града и да ги привлечем 
да работят в ДКЦ-тата. Според сега действащата наредба за следдипломно 
обучение и квалификация, в смисъл придобиване на специалност от 
лекарите, това отнема около пет години. Това са държавно планирани 
бройки, които се отпускат към съответната болница по заявка на останали 
болници и лечебни заведения. Тези специализанти, след като са приети на 
обучение, да речем в случая това са „Света Марина“ и „Света Анна“ на 
територията на гр. Варна. Те са приети за обучение. Според Наредбата, те 
трябва да присъстват 365 дни 8-часов работен ден. Да, добре, те могат да 
работят в ДКЦ-та, но като нямат специалност, те могат да работят под 
менторството на лекар със съответната специалност. И във време, след 
като са работили пълен 8-часов работен ден. Ние можем да ги обвържем с 
договор, като допълнително стимулиране да им заплащаме заплата и въз 
основа на този договор след пет години, този лекар като завърши, да дойде 
да работи при нас. На практика какво се получава? Точно поради липсата 
на кадри, на високоспециализирани специалисти, голяма част от младите 
лекари със специалности са готови да си платят неустойката, след като си 
вземат специалността и да заминат да работят в чужбина. Но! Говоря за 
най-лошия вариант. Значи, в тези 5 години, през които съответният лекар 
специализира, той не може да работи при нас пълноценно в общинското 
лечебно заведение. Може да работи допълнително, дали на половина, на 
четвъртинка с договор… 

 
Янко СТАНЕВ 
Да се концентрираме върху АГ-то. Чл. 57 от Правилника. Давай 

върху АГ-то малко повече. 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Та идеята е добра на господин Роев, но практически е неприложима. 

И няма да доведе до търсения резултат. Защото тук говорим, поне така аз 
разбрах предложението, да бъде в спешен порядък в следващата една 
година, да речем. Няма как да се случи и след пет години реално може да 
имаме, може и да нямаме лекари със съответните специалности. Това 
исках само да кажа.  

 
 
 



Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Реплика, някой има ли? Господин Гуцанов, реплика 

имате ли? А, отказахте се, слава Богу. Господин Роев, Вие реплика ли ще 
правите? Само ще ви моля да прочетете чл. 57 и чл. 58 от Правилника. В 
първата част се говори, че по въпроса може да се обсъжда максимум 5 
минути, а във втората част, че ако продължава отклоняването на 
съветниците от въпроса, който се обсъжда, може да им бъде отнемана 
думата. Аз, нали знаете, какъв фен съм? 

 
Любомир РОЕВ 
Когато говорих за стратегия, нямах в предвид пряката медицинска 

дейност в ДКЦ-та, само това в предвид. Имах в предвид, че много неща, 
както каза и господин Атанасов преди мен… 

 
Янко СТАНЕВ 
Ние не обсъждаме стратегията. 
 
Любомир РОЕВ 
…могат да бъдат заложени в една стратегия и да не вършим 

палеативни действия постоянно на всяка сесия, на всяко лечебно заведение 
кой-къде го стегне чепика да даваме по 300-500-1 милион и т.н. Община 
Варна е изхарчила над 50 милиона за здравеопазване в последните 20 
години. От тези 50 милиона няма и 5 % КПД най-вероятно. Що се отнася 
за стипендиантските фондове… 

 
Янко СТАНЕВ 
Господин Роев, отклонявате се от темата за АГ-то. 
 
Любомир РОЕВ 
Не, не, темата не е за АГ-то. 
 
Янко СТАНЕВ 
АГ е въпроса, който обсъждаме. Всички други неща си ги 

вменихте… 
 
Любомир РОЕВ 
Никой не е… 
 
Янко СТАНЕВ 
…..всички други неща си ги вменихте всички вие и колегите барабар 

с мене. 
 
 
 
 



Любомир РОЕВ 
Никой не смята, че ефект ще има в рамките на една година. Ефекта 

най-вероятно ще е след 5 – 6, но ако не го започнем сега, няма да има 
ефект въобще. 

 
Янко СТАНЕВ 
Аз моля да се концентрираме по точките. Ще кажа следното нещо за 

всички, които се изказаха до тук. Има само едно нещо, което ме безпокои – 
колебливостта и нерешителността при вземането на управленски решения 
или недостатъчното, /давам оценка на себе си в момента/, и 
недостатъчните предложения по конкретните въпроси, които се обсъждат 
предварително дават повод за такива обсъждания като сега. В случая с АГ-
то нещата са прости, обсъждали сме ги много пъти, няма нужда от 
стратегия. Няма нужда изобщо от това, което наричате стратегия за 
варненското здравеопазване. Изобщо няма такава нужда. Ако някой в тази 
зала не е наясно с кое лечебно заведение или тип лечебни заведения как 
трябва да се постъпи при тези условия, които са днеска и при това 
законодателство, което ще влезе от 2021 г., и тези евродирективи, които ще 
влязат тогава, за какво говорим. Благодаря за вниманието. Господин 
Липчев искаше… 

 
Юлияна БОЕВА 
Процедурно, след господин Липчев, да минем към… 
 
Янко СТАНЕВ 
Процедурното, приемам веднага, госпожо Боева. Само че, 

демокрацията изисква да се изслушваме. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, аз ще бъда кратък. Знаете ли, като слушам тези 

дебати за АГ болница и предните за Тубдиспансера, аз нямам опита от 22 
години на колегата Станев. Моят е 10-годишен скромен опит в този 
общински съвет… 

 
Янко СТАНЕВ 
29 години. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
29, извинявайте, да. 
 
Янко СТАНЕВ 
Остарял съм. 
 
 
 



Петър ЛИПЧЕВ 
А моят е 10. Знаете ли, това което всъщност виждаме, виждам една 

голяма доза цинизъм в момента. Всъщност, ако съответният управител на 
лечебното заведение е подкрепян от мнозинството, той показва отлични 
резултати. Това съм го виждал и когато са приемани отчетите и на АГ 
болница примерно, от по-предния мандат, на Очна болница, там са 
отлични тези специалисти. Следващият момент, в следващия мандат, 
когато се смени мнозинството и тези хора не им се отпускат повече 
средства, нямат подкрепата от мнозинството те започват да управляват в 
кавички „лошо“ и да се оплакват от тях. И така, слагат се новите, които 
имат подкрепата и те започват, на тях им се отпускат пари и те управляват 
добре. Благодаря ви за вниманието. 

 
Янко СТАНЕВ 
Днеска и вие гласувахте нещо, което оспорва вашите твърдения. 

Махнахте точката за рентгена на „Аспарухово“, а има други точки, които 
не знам дали са важни колкото рентгена… Да, и вие гласувахте всички. 
Така че не ми дърпайте езика за да ви обясня как се маха точка за нещо, 
което може да бъде направено и ако не го е направил някой, защо не го е 
направил и как се слагат точки за нещо, което няма никакъв смисъл. А, и 
не ми прави такива изказвания, че сме имали различно отношение към 
докторите. Не, винаги е имало еднакво отношение към докторите. 
Благодаря. Няма процедура. Заместник-кметът искаше думата. Не пише. А, 
пише, добре, и на теб ще дам думата. Хубав дебат се отвори. 

 
Коста БАЗИТОВ 
Тъй като се постави въпроса за АГ болница за ремонтите искам да 

кажа: милион и двеста хиляди лева, които бяхте гласували в момента са 
усвоени, там влизат и плащанията, за които става дума и 277 хлв. открита 
строителна площадка за асансьора, който ще бъде довършен, започва 
работа по него. Благодаря ви. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Госпожа Гърдева, заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Значи, абсолютно не съм съгласна с подобен род внушения какъв е 

управителят на болницата, защото ако сметнем колко пъти сме си го 
купили този Тубдиспансер и колко пари сме налели там, просто всички 
други болници взети заедно толкова пари не са видели, колкото е видял 
Тубдиспансера. Така че, мерете си изказванията, като правите подобни 
внушения. 

 
 
 



Янко СТАНЕВ 
Благодаря на госпожа Гърдева. Всичко е ясно на всички. Дайте да не 

спорим за ясни неща, да дадем думата на госпожа Боева и да се придвижим 
с бавни стъпки напред. 

 
Юлияна БОЕВА 
Не сме подложили на гласуване още. 
 
Янко СТАНЕВ 
Не сме ли подложили? А, виж ти, гласуваме по въпроса. Колеги, след 

разгорещения дебат и оформянето на стратегически политически мисли за 
бъдещето на здравеопазването, подканвам ви да гласувате със „за“. За АГ-
то, да. Вижте, няма да намерите шеф на здравно заведение, който да е 
недобронамерен.  

 
1686-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – 
Варна” ЕООД, ЕИК 000090065, за 2018 г. 

1686-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. – управител на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, за периода от 
01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1686-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – 
Варна” ЕООД – проф. д-р Стефан Иванов Тодоров, д.м.н. за периода от 
01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1686-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД за 2019 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 2; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 15, предложението се приема.* 



 
Юлияна БОЕВА 
Точка 1.10. относно „Медицински център за рехабилитация и 

спортна медицина 1 – Варна” ЕООД, на което ПК „Собственост и 
стопанство“ дава положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Господин Григоров, отсега ли е това 

изказване? Не. Добре. Тези, които са „за“ и всички останали, моля да 
гласуват. 

 
1687-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина 1 – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, за 2018 г. 

1687-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Христо Вълев Кьосев – управител на „Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД за 
периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1687-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – 
Варна” ЕООД за 2019 г. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Следваща точка 1.11. относно „Дентален център І Варна” ЕООД, на 

което ПК „Собственост и стопанство“ дава положително становище. 
 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуваме по въпроса. 
 
1688-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 



доклад за дейността на „Дентален център І Варна” ЕООД, ЕИК 
000090186, за 2018 г. 

1688-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Славка Стефанова Даковска – управител на „Дентален 
център І Варна” ЕООД за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1688-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Дентален център І Варна” ЕООД – 
Николай Иванов Петков за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1688-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 146, ал. 3 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Илия Неделчев Илиев –
управител на „Приморска одиторска компания” ООД, за извършване на 
одиторски контрол на „Дентален център І Варна” ЕООД за 2019 г. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Следваща точка 1.12. относно „Пазари” ЕАД, на което ПК 

„Собственост и стопанство“ дава положително становище. 
 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Господин Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги, на комисията по собственост и стопанство 

започнахме дебата за „Пазари“, който беше прекъснат и затова сега ще го 
продължа. Първо, относно приходите или по-точно наличността по 
сметките, която управителят господин Радев обясни, че по негово време са 
се събрали 2 милиона и 700 хиляди, а заедно с това нещо печалбата е в 
пъти по-малка, което всички разбирате, че няма как да стане, поради една 
много проста причина. Тези 2 600 – 2 700 х.лв. винаги са били по сметките 
на фирма „Пазари“, които са депозит, абсолютно вярно е. Т.е. не е 
нормално управителят да заблуждава цялата комисия, че едва ли не по 
негово време тези пари са се получили по сметките, защото те винаги са 
били там – били са в „Експресбанк“, в „ДСК“ и в „ЦКБ“. И съжалявам, че в 
момента го няма, за да отговори защо по този начин заблуди членовете на 
комисията. На следващо място, че приходите са били намалели, тъй като 
трите площадки вече не съществуват: „Аспарухово“, „Автогара“ и „Роза“, 
заради пробива „Левски“. Това също не е вярно. Тъй като приходите от 
тези площадки са минимални, минимални, минимални и освен това, 



всичките тези площадки са били винаги на загуба, т.е. в крайния резултат 
на фирма „Пазари“ то е с положителен знак. Защото и трите площадки са 
били винаги на загуба. Тези площадки, колега. Колега, между „приход“ и 
„печалба“ са две коренно различни понятия. Вие сте председател на 
финансова комисия, моля Ви, не го казвайте това нещо. И ако имате след 
това да ми кажете нещо, елате на микрофона. Защото ти може да имаш 
приход от 100 хиляди, но може да имаш разходи 120 хиляди – това са две 
различни неща. Така че, за втори път заблуждава комисията. 

 
Янко СТАНЕВ 
Ще се намеся пак… 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз се учудвам как е възможно в продължение, ако не се лъжа вече на 

три години, този екип да дава по-лоши резултати отколкото от предходни 
години, при положение че винаги нещата вървят напред в приходната част. 
Как това нещо е възможно? Защо са се увеличили разходите за 
почистване? И то сериозно, при положение че намаляват площадките. 
Какво чистим? Че приходите за почистване са колкото за един малък град. 

 
Янко СТАНЕВ 
Приходите или разходите? 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Извинявайте, разходите. Тъй като доктор Станев зачекна една тема, 

да видим с охраната какво става? Защо също приходите за охрана са се 
вдигнали толкова пъти, при положение че намаляват обектите? Разходите, 
извинявайте. Какво става? Намаляват площадките, а разходите за 
определени дейности се вдигат. 350 хиляди е струвал ремонта на паркинга. 
Аз съм приготвил 5 страници, няма да ви ги чета, ще ги предоставя на 
кмета на общината. С паркинг системата, видео-наблюдението, ремонта на 
платения паркинг, ремонта на асфалтовите настилки, изграждането на 
търговски обекти на площад „Централен“, новите бариери на „Чаталджа“, 
ремонта на Рибната борса, втори път ремонта на Рибната борса, паркинги и 
информационни табла, рампите за достъп, пазара на Катедралата, пазарите 
„Автогара“ и „Роза“, разходите за материали и поддръжка. Много 
интересни четива. Защо се направи една промяна, когато резултатите ще се 
влошават? Какъв беше смисъла на това нещо? И отново ли ще се използва 
тезата, която тогава доктор Станев добре защити управляващото 
мнозинство, като каза, че има социални дейности, социални функции и по 
този начин се сложи под един знаменател цялата общинска икономика, 
всички общински предприятия, защото след малко ще стигнем и до 
следващото дружество, което също изпълнява социални функции. Много 
добро замазване на реалните ситуации и на това, което се случва. За 



намаляване на печалби близо три пъти с това, което те са били преди 
години. Благодаря. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря на господин Гуцанов. Имам право на реплика, споменато 

ми е името. Само ще кажа, че аз и до днес вярвам в това, че цялата 
общинска икономика, за разлика от това, което беше преди 15-20-25 
години има изключително социална функция. И затова харчим толкова 
пари. Може да не съм прав, аз казвам в какво вярвам. Благодаря. Госпожа 
Гърдева, господин Иванов, след това господин Григоров… ама изкажи се, 
хайде, като си излязъл Станиславе, идвай тук. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, господин председателстващ. Господин Гуцанов, аз не 

искам да влизам в ролята на защитник на управителя на „Пазари“, но има 
няколко обективни неща, които е хубаво да ги спомена. Първо, много така 
отчетливо наблягате на предходните печалби на дружеството. Може би се 
дължи на добрите контакти, които имахте с предишния управител. Но 
обективно да ви кажа, тъй като съм присъствал на отчетите, той не се 
явяваше пред общинските съветници. Сегашният се явява и дава отчет. 
Малка разлика. Плюс това има обективни причини печалбата да бъде 
намалена. И категорично не сте прав, той го каза, че това са депозити. 
Много отчетливо го каза и аз го чух. Тези средства, които са в банките, 
трето има обективни причини – Вие сам знаете, толкова МОЛ-ове се 
изградиха на територията на гр. Варна, така че има и обективни причини, 
поради които печалбата на „Пазари“ да е намалена. Но факт е, че всяка 
година ние гласуваме дивидент, след като ние му гласуваме дивидент, това 
значи, че той генерира печалба и ние му вземаме голяма част от приходите. 
Да, наистина, поради тази причина той не може да развие добре 
дружеството, но в крайна сметка ние му гласуваме да внесе тези средства 
по бюджета на община Варна. И ако имате толкова много въпроси, имахте 
възможност да ги зададете на комисия и да получите обективен отговор. И 
престанете с тези три площадки. Тези три площадки са били на печалба, 
100 пъти ви се каза това нещо. Дайте ми аргументи в обратното твърдение, 
а не да правите внушение от трибуната, че едва ли не трите площадки са 
генерирали такава загуба, че са намалили три пъти печалбата на 
дружеството, което не е вярно, разбира се. Това исках да кажа, като 
уточнение. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Госпожа Гърдева. Господин Гуцанов, заповядайте. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Първо, колега, винаги са се взимали дивиденти на дружествата, 

които са на печалба, на „Пазари“ винаги се е взимало и са се взимали 



много повече от това, което се взима в момента. Или съизмеримо с това, 
което се взима в момента. А като абсолютна стойност, естествено че е било 
повече, защото едно е да си на печалба 800 х.лв., друго е  да си на печалба 
300 х.лв. Когато вземеш 50 %, на едното е 150 х.лв., на другото е 400 х.лв. 
А ние сме стигали и до много над 50 % да се взимат. Освен това, 
предходният управител е бил в мандат, в който вие сте управлявали и като 
мнозинство, и като кмет на общината. И то много повече от колкото във 
времето, когато БСП сме управлявали общината, много повече, в пъти 
повече, като години. А какви са взаимоотношенията със сегашния 
управител, недейте да мислите, че не се познаваме. Едното с другото няма 
нищо общо. Ние говорим за обективни цифри и факти. Относно тези три 
площадки, наистина вижте ги, като председател на комисията мисля, че 
трябва да знаете реалните цифри. И аз не ги говоря случайно няколко пъти. 
А че резултатите са влошени на „Пазари“ е видно. Аз не случайно казах, че 
ще предоставя на кмета нещата, защото не считам, че трябва в момента да 
се превръщаме в съдебна зала. А що се отнася до комисията, аз исках там 
да бъде дебата. Но, ако си спомняте, се прекъсна дебата. Не по моя 
причина.  

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Госпожа Гърдева. По-концентрирано, въпросите са 

важни, наистина. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз ще започна оттам, с внушенията. Значи, много пъти съм казвала, 

че колеги имат навика да четат цифрите като дявола евангелието и ме бяха 
помолили да не го казвам, ама аз ги моля да не го правят. Около 900 хил.са 
били наличните средства в „Пазари“ когато това ръководство поема 
„Пазари“. В момента са около 2 700 х.лв. Както и да твърдите, че са били 
там, ами не са били там. Нямало ги е. Може да проверите колко бяха 
несъбираемите вземания, защото и това го знаете. Или може и да не 
можете да проверите някои неща, защото предното ръководство, както 
всички знаем, си замина с документацията и то по един много грозен 
начин. Но да не се връщаме към миналото. Да говорим за настоящето. В 
момента във фирма „Пазари“ има налични 2 700 х.лв., което е в три пъти 
повече от това, което са заварили. Тази година дружеството спрямо 
предходната година е увеличило печалбата. Аз също имам няколко листа 
подготвени и те са свързани с внушенията за ремонтните дейности на 
паркинга, на алеята и на всичко по пазари. Няколко пъти вече обяснявам, 
че когато се преасфалтира нещо, не се изчислява колко струва един 
квадратен метър асфалт, а се изчислява изкопни работи, изчислява се 
отводнителни системи, заустване на тези отводнителни системи, поставяне 
на подземни комуникации, изграждане на тротоари, и още много ред… 
Значи, като погледна таблиците тука имаме около 50 реда дейности, които 
разбити са с по-ниска себестойност от много други оферти, които съм 



виждала. Така че, аз също ще си предоставя петте листа. За да не се правят 
излишни внушения по отношение на това колко е струвал ремонта на 
паркинга и на централната алея. По въпроса за чистотата на пазара, искам 
да ви кажа, че лично аз като гражданин обичам да ходя на пазара. Много 
обичам, защото там излизат и производители и ми е приятно да отида да ги 
видя. Едно време, като отидеш на пазара, преди няколко години, 
извинявам се много ама си беше чиста клоака – мръсотия, локви, дупки, 
пропадало ми е токчето, падала съм на пазара, колкото и смешно да звучи. 
В момента пазара е едно много чисто място действително, няма ги тези 
купчини с боклуци. Така че, казвам, мен като гражданин наистина ме 
интересува пазара да е в приличен външен вид и на гражданите на Варна 
да им е приятно да го ползват. И още един път ви призовавам, дайте да не 
четем цифрите така по другата система, а да гледаме реално случващите се 
неща. Имаме увеличение на приходите от „Пазари“, ремонта е извършен 
качествено, в срок и на цени, които са доста добри, за дейностите, много 
дейности са извършени. Дружеството три пъти спрямо поемането е 
увеличило наличните средства и не виждам защо… На колегите им е 
смешно, защото идват отвреме навреме на сесии и трябва да се 
позабавляват, но на мен никак не ми е смешно, когато говорим и се 
опитваме да изкараме негативи по отношение на работещо дружество и на 
работещи хора. Благодаря. Няма да ви забавлявам повече. 

 
Янко СТАНЕВ 
И аз благодаря. Господин Гуцанов, реплика. И господин Григоров, 

изказване. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Внушения, дявола, Евангелието... Имало е 900 хиляди, а в момента 

има 2 милиона и 700 хиляди, според г-жа Гърдева. Г-жо Гърдева, как 
тогава 1 милион и 800 хиляди има по сметките, което значи, че това е 
чиста печалба. Няма по какъв друг начин да дойдат, а пък печалбата е 300 
хиляди. На следващо място, моля Ви да проверите по сметките на тези три 
банки, които Ви ги казах, преди 2, 3, 4 години и да видите, че тези пари са 
били винаги в наличност. Така че, много Ви моля, престанете по този 
начин. Не споменах Вашето име, когато съобщих, че вкарвам в заблуда 
общинския съвет и комисията. Не знам защо Вие сега го казахте. Бях 
максимално обтекаем. Не случайно не четох и нещата, които можех да ги 
кажа. И пак няма да го направя. Но да говорите неща, които са абсурдни – 
недейте. Проверете по сметките, много ясно за какво става въпрос. Що се 
отнася до строителството и до внушаване на цифрите. Цифрите са ясна 
величина. И те не могат да бъдат тълкувани по друг начин. 350 хиляди 
струва ремонта. Явно Вие сте добре запозната със строителните работи по 
ниско строителство. Как се извършва, що се извършва. Аз не съм казал 
дали са високи или са ниски. Вие го казахте. Аз казах колко струва. Не съм 
коментирал друго нещо. Благодаря.  



 
Янко СТАНЕВ 
И аз благодаря. Господин Григоров. Госпожа Гърдева – дуплика. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз, господин Гуцанов, много обичам да уча. И в интерес на 

истината, когато не знам нещо се съветвам с експерти. Затова съм се 
посъветвала с експерти и по отношение на строителството на паркинга, и 
по отношение на другите цифри. Така че, не съм съгласна и с Вас, че 
увеличението на тези приходи е чиста печалба и носи дивиденти. Но микро 
и макроикономиката ще си ги обясняваме след малко, ако искате навън. 
Кое как става. Да не занимаваме всички. 

 
Янко СТАНЕВ 
Разгеле, ще спазим регламента. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
За разлика от колегата, на който му е смешно, аз съм ги учила. 
 
Янко СТАНЕВ 
Разлика…добре. Има такава опция в Правилника, ще предложа. 

Госпожа Гърдева, благодаря Ви. Господин Григоров, ако може в 
макроикономически и макрополитически план по-бързо.  

 
Григор ГРИГОРОВ 
Уважаеми колеги, първо за прословутите налични средства и по 

въпроса за печалбата. Истината е следната за наличните средства. Винаги 
по сметките на дружеството е имало около 1 милион лева депозит. 
Депозитите знаете какви са. Но никога не е имало 2 милиона налични 
средства, които са към 31.12.2018 г. Винаги средствата налични по 
разплащателните сметки на дружеството са били по-малко. Така че, тук 
може да отчетем една положителна тенденция, че дружеството събира 
това, което има да събира от своите наематели и хората, с които има 
договорни отношения. По отношение на печалбите. Печалбата, която ние 
коментираме тук е счетоводната печалба, но пропускаме един съществен 
аргумент, а той е именно, че амортизациите на това дружество в 
последните години са много по-високи, отколкото амортизациите в 
предходните години. Това първо. Не говоря за предната, а говоря от 
времето на управлението на г-н Радев. На трето място, искам да посоча, че 
през последните години отписваме всяка година между 100 и 150 хиляди 
лева несъбрани вземания. Какво значи несъбрани вземания? Това значи, 
към настоящият момент несъбраните вземания, които ще се вземат в 
бъдещи периоди са 403 хиляди. Тази година сме отписали 117 хиляди. 
Тоест, тези 117 хиляди, които ние в момента ги отписваме, те са били 
осчетоводени като счетоводна печалба преди 7 години или преди 8 години. 



Но в крайна сметка това се явява куха печалба, защото ние към него 
момент тези пари не сме ги събрали и сега ги отписваме. Тоест, нали 
когато говорим за Евангелието, т.н. нека да бъдем обективни. Аз знаете, че 
не съм така, някакъв, как да кажа – фен на управлението на общината, 
голям фен, нали, но искам да бъдем обективни в тази част, че в крайна 
сметка наличните средства по сметките на „Пазари“, финансовите 
резултати са добри и аз се надявам, че те ще стават още по-добри. По 
отношение на разходната част, обаче имам сериозни така коментари и 
забележки. Господин Гуцанов каза, че разходите за охрана, което включва 
физическа охрана и СОТ са се завишили. Не, те тази година са се намалили 
с 50 хиляди лева и това е следствие на отпадналите, охраната на 
отпадналите три площадки. Но това същото явление, което се забелязва по 
отношение на охраната, не се забелязва в сметопочистването. И аз още 
веднъж, така, ще кажа нещо, че според мен тези две огромни пера за 
„Пазари“ трябва да се оптимизират, да помолим господин Радев да дойде 
на една комисия по „Собственост и стопанство“, да разгледаме как са 
структурирани тези разходи, за какво са и да видим със съвместни усилия 
дали можем да оптимизираме разходите. И едно перо, което независимо, 
че е относително малко, то е в размер на 37 хиляди лева, това е нали вече 
нещо, което аз категорично всичко друго мога да поема под условие, но 
тези 37 хиляди лева категорично не мога да ги приема като разход. А това 
са разходите за реклама в три сайта по хиляда лева на месец. Сами 
разбирате, нали, че най-вероятно тази реклама не е по желание на господин 
Радев, нали. Тя е по нечие друго желание, но така или иначе той е длъжен 
да се съобрази с това нещо. И моята препоръка е в следващия финансов 
отчет или през следващата година, когато аз сигурно няма да съм вече в 
този общински съвет, вие да не виждате този разход. Така, и на последно 
място искам да кажа, че това което се направи на „Пазари“ и паркингите, 
асфалтирането и т.н. на мен лично като човек, който ходи по пазарите ми 
допада и смятам, че точно така трябва да бъде и че трябва да продължат да 
се правят инвестиции в тази посока. И нещо, което искам да споделя с вас, 
което мисля че е изключително важно. На територията на Община Варна 
има площадки, които не се използват пълноценно. Те можи би в 
приходната част не са достатъчно ефективни и ние трябва да помислим 
защо е така. И то е така, защото всички тези хипер вериги, които натискат 
българския производител и продават според мое лично мнение 
некачествени храни на българския потребител, задушават хората, които 
искат да продават на пазари. Политика на Правителството, на 
Министерство на земеделието, на Министерство на здравеопазването, т.н. 
е да се стимулират къси вериги между производители и потребители. И в 
тази връзка аз смятам, че във всички райони трябва да се…да не се гледа 
на площадките на „Пазари“ като просто едно място  откъдето се плащат 
наеми и се печелят едни пари. А като място, на което производителите 
могат да отидат и да предложат фермерите и каквито искате други стоки, 
нали и да предложат своите продукти директно на потребителя. Като за 



целта според мен, ние трябва да стимулираме и да коментираме с 
ръководството на тези площадки във „Владиславово“, „Аспарухово“ и 
където искате, с изключение на „Чаталджа“ естествено и на пазара, които 
работят пълноценно, през съботните и неделните дни да предоставяме на 
фермери и производители абсолютно безплатно достъп до търговските 
обекти и така по този начин да създадем една комуникация между 
производители и потребители, което със сигурност ще бъде благотворно за 
всички, защото както знаете както ядем, така и живеем. Общо взето 
некачествената храна е общо взето следствие на нашия, общия здравия 
статус. Така че, аз така, мисля че нещата на „Пазари“ с тези забележки 
могат да вървят по-добре с наши общи усилия. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Григоров. Други, колеги, заявки? Няма такива. 

Режим на гласуване. Д-р Митковски, не е ли вярно, че господин Григоров 
ходи на пазарите? Запознайте ни, че и на мен ми стана интересно. 
Проблемът не е цената. Проблемът е когато има недостиг на яйца. 

 
1689-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Пазари” ЕАД, ЕИК 148089508, за 2018 г. 

1689-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД в състав: Петър Димитров 
Димитров, Недко Николаев Радев и Александра Велиславова Велкова за 
периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1689-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира  Светослав Петров Станиславов – 
регистриран одитор, управител на „Ай Си Ара” ЕООД, за извършване на 
одиторски контрол на „Пазари” ЕАД за 2019 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 27; против – 1; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 19, предложението се приема.* 
 
За протокола: Славчо Славов – „за“, Мартин Байчев – „за“, Григор 

Григоров – „за“, Ивайло Митковски – „за“, Костадин Костадинов –
„въздържал се“, Чавдар Трифонов – „за“. 

 
Юлияна БОЕВА 
Следваща точка 1.13 е относно „Градски транспорт” ЕАД, ПК 

„Собственост и стопанство“ дава положително становище.  



Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не че има особен смисъл от тези изказвания… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами, тогава да прекъсваме изказването и да продължаваме. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
…но така или иначе поне да се знае за какво става въпрос. Аз 

мисля, че отдавна трябваше да се вземе оставката на господин Златев и на 
цялото ръководство на „Градски транспорт“ и по друг начин да се развиват 
нещата, но явно чадърът е твърде голям. Прочитам на финансовия одит 
една малка част. Съществува несигурност свързана с предположение за 
действащото предприятие. Обръщам внимание на Приложение 9 от 
финансовия отчет, в което се посочва, че през 2018 г. дружеството е 
реализирало загуба от дейността си в размер на 3 милиона 97 хиляди лева. 
А през 2017 г.  е било 2 милиона 887 хиляди. Текущите пасиви превишават 
текущите активи към 31.12.2018 г. с 12 милиона 549 хиляди лева и към 
31.12. това е било 9 милиона 122 хиляди лева. Три милиона има вдигане. 
Тези обстоятелства са индикатор, че е налице съществена несигурност, 
която би могла да породи значителни съмнения относно способността на 
дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. 
Мисля, че всичко е казано в това изречение. Тъй като управителят не каза 
дали има дела загубени, аз доколкото съм информиран, вече има решение 
на Върховния съд по дело заведено от фирмата изпълнител на халето – 
гараж по проекта, с което… така се твърди, да, дано да сте прав, защото 
има такова дело, Вие го знаете още от миналата година.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Бяхме уведомени на комисия миналата година, че има. Аз Ви 

казвам, че следя делото. Няма решение на Върховен съд. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Дано да няма. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Образувано дело във Върховен съд, все още. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Така че, ако това нещо е вярно, че има дело – има, че стойността е 

милион и половина без лихвите. Дано делото да бъде спечелено от 
„Градски транспорт“. Има запори от много фирми. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Само от това дружество. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Освен това, не само от това дружество. Освен това, над 4 милиона 

са преките задължения на дружеството. Преди три години имаше 
обещание, че след като се купят новите автобуси, дружеството ще тръгне в 
нова посока и ще бъде на печалба и ще има други по-добри резултати. 
Преди шест месеца, тука, включително и Вие, господин председател, 
коментирахте и се хвалихте как дружеството е подобрило своите 
резултати. Факт.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Факт е. И факт е, че ги е подобрило. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Само че, според одита не само, че не е подобрил резултатите си, а 

те значително са се влошили. Декапитализацията е отчайваща. Три 
милиона и половина загуба, 4 милиона и отгоре, към 4 милиона и половина 
налични задължения. Аз не знам какво още трябва да се случи с това 
дружество, за да се разбере, че това управително тяло не може да го 
управлява и изказванията, че е социално, че билетчета…отново ви връщам 
три години назад, когато се взимаха всички линии имаше повторно 
изказване по темата, че ето сега вече дружеството ще тръгне, защото 
линиите са били в другата фирма, печелившите, а тези, които са били на 
загуба са били в „Градски транспорт“. Добре де, в момента линиите 
всичките са в „Градски транспорт“. И новите автобуси са в „Градски 
транспорт“ и то без да се плащат лихви и кредити по тях. По евро 
програми са. И дружеството продължава да затъва и да затъва. И тази 
мантра, която се казва за социалното, за билетчето, моля ви недейте да 
заблуждавате варненци. Не може да поемате едни ангажименти, след което 
да не ги изпълнявате и да се чудите по какъв начин да си оправдавате 
неспособността това дружество да бъде управлявано от това управително 
тяло. И аз още веднъж призовавам то да бъде сменено. Мисля, че на този 
етап единственото нещо, което може да направи общинският съвет, за да 
покаже воля, че иска промяна в това дружество. И мисля, че е крайно 
време това да го направите като управляващо мнозинство. А не да бъдете 
адвокати на нещо, което затъва и което се плаща от бюджета на общината, 
тоест от всеки един нас варненец, от данъците. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Гуцанов. Заявка от Марица Гърдева, след това 

– господин Григоров. 
 
 



Марица ГЪРДЕВА 
Дружеството „Градски транспорт“ през миналата година е 

превозило над 2 милиона и половина пътници повече. Явно на хората им 
харесва услугата. Аз ще започна от там, че ангажимента към варненци, 
който ние сме поели сме го спазили. Билетчето е 1 лев. И за да не говорим 
за мантри и билетчета, понеже тук има хора, които са и успешни 
производители, ще си позволя да дам един пример. Значи, представете си, 
че N-единица от производството на колегата Григоров струва 10 лева. 
Колегата Григоров започва да ги продава на 7 лева. И продава много 
повече. Примерно 2 милиона и 500 хиляди единици продава повече. И 
искам да ви кажа, че единствения Х в това уравнение ще бъде датата на 
фалит. Това е по отношение цената на билетчетата, защото ние спазихме 
обещанието си. Билетчето не е мърдало – 1 лев е. Картите за ученици, за 
пенсионери, даже се увеличават картите за линиите и така… Социалната 
функция е ясна. При себестойност на билета 1.68 лева, превозването на по-
голямо количество пътници, сега мисля, че и тези колеги, които не го 
разбраха на комисия, ще го разберат с примера, който дадох. Смятате ли, 
че не влияе? Изминатите километри за този период са също над 3 милиона 
повече, ако сте прочели внимателно отчета. Смъкнати са 
административните разходи, увеличени са заплатите. И все още заплатите 
в сектора в „Градски транспорт“ има на къде да мислим по въпроса, 
защото в самия сектор заплатите са по-високи. Така че, ръководството на 
дружеството в тази ситуация, в която ние с ангажимента си към варненци 
за един лев на билетчето сме го поставили, не мога да кажа, че има особено 
някаква вина. Защото те правят всичко възможно. Значи, ако внимателно 
слушахте на комисията и за доставката на гориво и по какъв начин ние 
зададохме доста сериозни въпроси и ни беше обяснено. Направили са 
възможните икономии отвсякъде. Социалната функция на „Градски 
транспорт“ е едната страна. С увеличаването на пътнико-потока, тук имаме 
и още една функция и тя е чисто екологична, защото хората, които са 
слезли от колите си са се качили на автобуса. Два милиона и половина 
пътници повече. Предстоят, дай Боже да успеем, това което каза и кмета - 
да дойдат и електрическите автобуси, нали хибридните, които да вървят и 
на ток. Но така или иначе, това дружество на този етап продължава да 
изпълнява своята социална функция. Надявам, че като чукнахте за 
реплика, господин Гуцанов, Вие ще предложите да увеличим цената на 
билета и тогава дружеството ще отиде на печалба. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Или да намалим заплатите. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Или да намалим заплатите, да и това е вариант. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика от господин Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Вижте, ще Ви предложа, Вие да не бъдете адвокат на търговските 

дружества, когато те видимо влошават своите резултати през последните 
години. Да Ви попитам тогава нещо много просто. Естествено, че първо ще 
бъдат увеличени пътниците, тъй като всичките линии вече са в „Градски 
транспорт“. Как частната фирма беше на печалба, когато държеше 
половината линии, а когато тези линии минаха към „Градски транспорт“ 
загубата започна да се увеличава? Как стават тези неща? Странни неща. 
Едното дружество взимаше 50 % от линиите и другото 50% от линиите. 
Едното е на печалба, другото е на загуба. На едното се купуват автобуси 
без никакви лихви да се плащат по евро проект, за което браво, че този 
евро проект започна 2007 г., завърши 2014 г. и че се реализира. И това 
беше един чудесен пример на приемственост и аз съм го казвал не един 
или два пъти. Не говоря за всичките дела, които са заведени за „Градски 
транспорт“. Не говоря за това, че вътре в дружеството има цял отдел 
юристи, а се ползват външни услуги, защото го приемам за нещо твърде 
малко на фона на огромните загуби и декапитализация, въпреки че е 
твърде съществено. Но да говорите такива неща, много Ви моля. С ясен 
пример как едното е било на печалба, другото на загуба. Е как стават тези 
неща? Много Ви благодаря. Как ще ми го обясните? Явно можете и в 
„Хидрострой“ да работите, и в „Градски транспорт“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дайте по същество само, по темата. И аз мога да Ви отговоря как.  
 
Марица ГЪРДЕВА 
Изключително просто. Частното дружество държеше всички 

печеливши линии, „Градски транспорт“ държеше всички губещи линии. И 
това го знаете и Вие, знаем го и аз, знаят го и всички. Това беше дуплика и 
аз предлагам следващият, да не го превръщаме в дебат. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Григоров, заповядайте. Дупликата…. дуплика имаше 

право госпожа Гърдева. Нямате право на дуплика.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Хубаво де, ще направя изказване след малко – същата работа. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Григоров, заповядайте. Мисля, че диалога премина 

добрия тон. 
 



Борислав ГУЦАНОВ 
Мисля, че вие започнахте да прекалявате. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Гуцанов, аз ако започна да прекалявам, няма да е добре… 

Милицията, д-р Липчев, милицията, милицията – така било по-правилно. 
Господин Григоров, заповядайте. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Уважаеми колеги, наистина дружеството е фалирало. Това е 

истината. Но имам тук един друг въпрос. В нашите редици, един общински 
съветник, господин Гуцанов, от вашата политическа сила господин 
Шакариян, които на всички тези въпроси, които Вие задавате към госпожа 
Гърдева, може да отговори. И той според мен е най-големият експерт в 
областта на градския транспорт. И би било добре, нали, ей така поне на 
тези заседания, в които коментираме тази тема най-големият експерт да 
бъде тук срещу нас и да даде един прочит на проблемите. Това е само ей 
така пред скоби. Какво може да се каже за дружеството през настоящата 
година? През настоящата година отчетените превозни пътници е с два 
милиона и половина повече, като има един коефициент изминати 
километри-превозени пътници, който за тази година намалява и от гледна 
точка на това, тоест разходите за превозването на един пътник намаляват. 
Но същевременно разходите за горива са се увеличили с около 12 % на 
годишна база, което компенсира тази ефективност. Дали гражданите на 
Варна харесват нашия транспорт или не, аз съм силно така…нали, не мога 
да дам оценка, защото не ползвам. За разлика от пазарите, не ползвам 
автобусния транспорт, но искам да кажа, че най-вероятно голяма част от 
тези два милиона и 500 хиляди превозени повече наши съграждани са в 
следствие на завишен контрол. Което дали са превозени или е завишен 
контрола и в двата случая е добре. Миналата година имах претенции 
относно разходите за горива, тази година мога да кажа, че нямам, защото 
относително средните цени на горивата са приемливи за целия период на 
2018 г. И това е общо-взето, ако това е нещо положително, значи свърших 
с положителната част. Къде според мен, така, са съществените проблеми? 
Дали има проблем с управителното тяло на „Градски транспорт“? Аз 
смятам, че определено има проблем. Защото не мога да получа адекватен 
отговор на въпроса защо на един автобус, който се движи на територията 
на град Варна 7,3 човека го обслужват ежедневно. 7,3 човека. Ще бъде 
некоректно от моя страна нали, ако направя съпоставки с други общини, 
но просто ще спомена някакви цифри. Те са от 5 и 7 до 6 и половина и т.н. 
Сега аз тук, не мога да влизам в детайли, има ли през нощта транспорт, пък 
няма ли, пък линиите какви са и т.н. Искам да ви кажа, че само с 
намаляването на един човек на автобус, нетния финансов ефект за 
предприятието ще бъде над 2 милиона и половина лева на годишна база. 
Тоест тук въобще не говорим за намаляване на заплати, а говорим за 



оптимизация на разходите по фонд „Работна заплата“, както се спомена 
тук от господин Гуцанов, юрисконсулти, не знам си к`во, не знам си що. 
Проблемът обаче със съкращаването на работници е изключително 
силната синдикална организация в „Градски транспорт“ и може би вие не 
знаете, но годишните социални разходи на „Градски транспорт“ 
надвишават пет милиона лева. Пет милиона лева – социални разходи, 
извън фонд „Работна заплата“. Така че, тук аз имам сериозни забележки 
към ръководството и смятам, че за оптимизация на разходите в тази част, 
те трябва да носят много, много сериозна отговорност. Те си осигуряват 
комфорта, няма протести, няма стачки, няма преговори, подписваме там 
всичко, давай да върви - общината ще плаща. Функциите социалните, 
които трябва да изпълнява естествено „Градски транспорт“ те са ни ясни. 
Ние затова имаме обхват на хората, които ползват карти, билети и т.н. Това 
е чудесно, това така и трябва да бъде. Накрая искам да кажа още нещо. Аз 
искрено се надявам, че през следващата година, нали, и управляващи и 
опозиция, ще намерят сили в себе си, сега обстановката е неподходяща – 
пред избори. Но ще намерят сили в себе си, ще направят задълбочен 
анализ и ще увеличат цената на билета, както предложих аз още миналата 
година. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз благодаря, господин Григоров.  Освен това, точно на секундата 

на петата минута приключихте изказването. Така, не виждам, колеги, 
други заявки. Госпожо Иванова. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Чуваме ли се? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Прекрасно. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
За пръв път не съм съгласна с г-н Григоров. Считам, че билетчето 

във Варна трябва да е безплатно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно тъй. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Да. Като това съм го мотивирала, а за да не ви бавя времето има 

една петиция в „Петиция ком“ с десетте причини защо трябва да е 
безплатно билетчето. Минимум десет. Като искате заповядайте – 
допълнете. Но считам, че предвид факта, че интегрирания градски 
транспорт голяма част от автобусите са с ей такава голяма табела, на която 
пише „безвъзмездна помощ“. Това е безвъзмездна помощ, за да може да е 



безплатен билета и не да се правят огромни булеварди за 120 милиона лева 
– булевард „Левски“… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тъй, добре, разбрах. Аз ще Ви допълня предложението - да махнем 

данъците. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…а да се правят пешеходни пътеки, велоалеи… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще се включа в петицията. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…но не за сметка на…,  но не за сметка на зелените площи. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Благодаря Ви. Други, колеги? Не виждам изказвания. 

Режим на гласуване. Ето, господин Карбов Ви отправи официална покана. 
Да. Режим на гласуване. Господин Гуцанов, Вие покана няма ли да 
отправите?  

 
1690-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 2018 г. 

1690-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД в състав: Злати 
Петров Златев, Тодор Георгиев Докимов, Жельо Петров Алексиев за 
периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1690-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира „Финанс одит консулт 2002 г.” 
ООД, за извършване на одиторски контрол на „Градски транспорт” ЕАД 
за 2019 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 29; против – 5; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 
За протокола: Костадин Костадинов – „против“, Чавдар Трифонов – 

„против“, Григор Григоров – „против“, Мартин Байчев –„за“. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, г-жо Боева. 
 
Юлияна БОЕВА 
Следваща точка 1.14 относно „Ученическо и столово хранене” 

ЕАД, на което ПК „Собственост и стопанство“ дава положително 
становище.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Д-р Липчев, искате изказване? 

Заповядайте. Изпитвате някакви чувства към това дружество, обаче. 
Усещам лично отношение. 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Господин председател, аз завърших моя въпрос към кмета и Вие ме 

попитахте защо към общинския съвет. Ами защото ние бяхме внесли, 10 
общински съветника, едно искане за оставката на ръководителя на 
дружеството. Но така или иначе, тя може, така според мен да върши 
всякакви безобразия, но, нали ….към нея даже имаше предложение да се 
направи работна група, нали горе долу, защото имаше и напрежение в 
дружеството, там уволнения на хора и т.н. На последната комисия, която 
беше, аз поставих и 4-5 въпроса там на ръководството. На последния 
въпрос тя ми каза, че ще ми бъде даден отговор на сесията какви са 
обезщетенията, които са изплатени на хората, които бяха уволнени до този 
момент? И какви разходи това е предизвикало в дружеството? Всъщност 
разходите са 25 000 лева. Аз сега ще ви предоставя документите и за този 
договор. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има постъпил отговор. Най-вероятно е на имейлите ви. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
За изграждане. Да, за този договор, който тя е сключила. Тоест, 

който е сключен от ръководството на дружеството за този незаконен обект, 
за който са прахосани от нея 50 000 лева. Пари, които всъщност би 
трябвало да отидат за храненето на децата. Защото тя пък на комисията, 
госпожа Георгиева каза, че оклада й бил недостатъчен, въпреки че по 
нейно време в последните две години оклада е горе-долу увеличен с 
милион и 800 хиляди лева. Тия цифри ги бяхме коментирали в нашите 
мотиви за искането на оставката. Сега, искам да направя един аналог, 
примерно с Тубдиспанера, примерно, и „УСХ“. Знаете ли, колеги, в „УСХ“ 
вали, гърми – постъпват примерно средно по 500 хиляди на месец. Било за 
храна и за режийни, за издръжка и за заплати на всичко. Тубдиспансера, аз 
не знам какви нужди има Тубдиспансера. Там не постъпват тези средства, 



които са необходими за функционирането на това здравно общинско 
заведение. И естествено…ами явно… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Гласуваме всяка година по 600 хиляди. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Не, не. Ние гласуваме 600 хиляди, г-н Балабанов всяка година, но 

явно 600 хиляди на годишна база не са достатъчни. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Е как да не са? Напротив. Стигат им за издръжката. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Ами не знам. Това показват резултатите. В такъв случай по-добре 

да се…, нали. Това са резултатите. Не това е точното, нали. Става въпрос, 
че в „УСХ“, примерно ние също ежемесечно даваме тези пари, които са 
необходими за децата, нали. Казват, че трябват още. Но управителят на 
дружеството ги разходва. Тоест, той разсипва, той влага в един обект 
50 000 лева и след един месец го събаря. И той го влага с ясното съзнание, 
че този обект ще бъде съборен, защото той го строи на публична общинска 
собственост, на публична държавна собственост терен, без никакви 
разрешителни. Извинявайте. Това така с лека ръка, добре гласуването ще 
мине, нали то е ясно. Значи, тя ще бъде най-добрият ръководител към 
момента. В крайна сметка аз подновявам моето искане за оставката на 
госпожа Георгиева и неприемането на нейният отчет. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Госпожо Гърдева, заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Значи бъркаме оклада с режията, които са за общинското дружество 

„Ученическо и столово хранене“, които са две различни неща. Оклада на 
децата е едно, а режията е съвсем друго. Тя се разходва за заплати, за 
ремонтни дейности и т.н. Поправете ме, господин Базитов го няма, ако 
греша, но не греша, защото съм проверила как стоят нещата. По 
отношение на Вашите въпроси, пристигнаха отговорите до съветниците. 
Аз ги видях и съм си ги разпечатала даже, така че не мисля, че във 
въпросите, които Вие зададохте по време на комисия има нещо, което да е 
притеснително по отношение на състоянието на дружеството. Предполагам 
ще си ги прочетете. Отговорено Ви е точно и ясно. Не знам какво е 
личното отношение на господин Липчев към дружеството. Е, разбира се, 
като минете през 10 съветника да им обясните нещата, които не са точно 
така както сега ги обяснявате е нормално да си съберете 10 съветника, 
които да го подпишат. Така, изчаквам. Преместването на „Ученическо и 



столово хранене“ вие много добре знаете кога решихме да го правим, 
нали? Моля?  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Продължете, госпожо Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Изобщо всеки нещо си говори. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Телефонни разговори в общината. Може да е важно. Заповядайте 

навън. Проведете важния разговор и се върнете.  
 
Марица ГЪРДЕВА 
Когато ние с вас, колеги, одобрихме закупуването на новите 

превозни средства за „Ученическо и столово хранене“, с които се доставя 
услугата по-качествено към децата, тоест към детските градини, разбира 
се, че за тези нови микробуси, трябваше да бъдат изградени някакви 
заслони. Там администрацията ще каже как са изградени. Предполагам 
всичко е нормално, защото всички тези документи минават и за одобрение 
през администрацията. Така че, дайте да спрем със създаването на някакви 
истерии по отношение на храненото на децата, защото то е изключително 
качествено. Аз също имам внук, който ходи на детска градина и знам каква 
храна им дават на децата и съм виждала и в другите детски градини и 
искам да ви кажа, че храната, с която се хранят варненските деца е 
изключително качествена. Друг е въпросът, че наистина трябва да 
помислим за вдигане на оклада на храната. Да, за разлика от 
Тубдиспансера, който се надяваме да бъде хранен от „Ученическо и 
столово хранене“. Че това имах да кажа. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Реплика д-р Липчев. За по-голяма рационалност, ако 

искате сядайте тук на първия ред. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Благодаря. Много ви моля, не съм аз единственият, който мисли че 

д-р Георгиева трябва да си подаде оставката или трябва да й бъде 
гласувана такава. Това са още 10 колеги, които черно на бяло сме 
входирали и нямам никакво отношение, освен това бяхме предложили и 
работна група, която да разгледа там проблемите, във връзка с влошените 
финансови резултати. А относно от кога трябва, дали знаят, аз мисля че 
цитирах заповедта на областния управител и бях задал въпрос за това 
нещо. И там изрично е записано датата – 11.04.2016 г. видно от писмо с 
изх. № 806 „Професионална техническа гимназия - Варна“ е изискала от 
„УСХ“ ЕАД да разчисти и освободи частта от имота публична държавна 



собственост. Това областният управител го казва, не го казвам аз. 
Цитирам. Ето го документа. Така, че госпожа Георгиева много добре е 
била на ясно, че тя изгражда този навес горе-долу, състоящ се от тухли, 
бетон, керемиди върху терен публична държавна собственост без никакви 
книжа. Без никакви разрешителни, без никакви съгласовки. Ако е получила 
някакво разрешение устно от някого, нека това нещо да бъде казано, да 
бъде изяснено. Ако ли не, нека да си понесе последствията и санкциите и 
този навес – тя е разходвала публични общински средства, за да го 
съгради. Не го е направила със свои лични спестявания. Тоест имаме 
административно нарушение, имаме и финансово престъпление. Това 
имаме. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много моля, без квалификации, че после се налага да се извинявате 

публично. Не виждам други мнения и съображения, колеги. Режим на 
гласуване. Правилно ли гласува, д-р Липчев? А, не знаете? Гледам, че така 
го надзиравате. 

 
1691-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Ученическо и столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за 
2018 г. 

1691-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД в 
състав: Марияна Василева Данаилова, Петя Данчева Железарска, Божанка 
Георгиева Богданова за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1691-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Николова Николаева –
регистриран одитор за извършване на одиторски контрол на „Ученическо 
и столово хранене” ЕАД за 2019 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 27; против – 4; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 14, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Липчев, ама дадох Ви достатъчно възможност. Стига едно и 

също. Да, Вие го казахте на питанията, че ще ни предоставите, да. 
Благодаря.  

 
 



Юлияна БОЕВА 
Следваща точка 1.15 е относно „Жилфонд“ ЕООД, на която ПК 

„Собственост и стопанство“ дава положително становище.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам мнения и съображения, колеги. В допълнение ще кажа, че 

следва решение за откриване на ликвидация. Режим на гласуване.  
 
Калинка ДИМИТРОВА 
Може ли после думата относно „Жилфонд“? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбира се. Ще Ви бъде дадена възможност. Даже трябваше… 

разбира се. Ще дам думата. Няма никакъв проблем за това. 
 
1692-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281 за 2018 г. 

1692-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност управителя на „Жилфонд“ ЕООД инж. Ясен Станчев 
Везиров за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1692-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира доц. Цвета Галилей Боцановска –
управител на „АНТАРЕС” ООД, за извършване на одиторски контрол на 
„Жилфонд“ ЕООД за 2019 г. 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 

Тодор БАЛАБАНОВ  
Заповядайте, госпожо. Да помоля да се представите. Заповядайте. Да 

помоля да се представите на микрофона за протокола. Заповядайте. Където 
е удобно. Може там. Както Ви е удобно.  

 
Калинка ДИМИТРОВА 
Мене там ще ми е по-удобно. Да ме виждат всички и да се обърна 

към всички. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако така прецените, заповядайте, както е удобно за Вас.  



Калинка ДИМИТРОВА 
Аз не съм партийна личност… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо, имате думата, заповядайте да ни запознаете. Разбира се. 
 
Калинка ДИМИТРОВА 
Уважавам всички общински съветници и се обръщам към всички. 

Разбирам тука, че половината може би сте юристи, адвокати или не знам 
какви, или за такива поне се представяте.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Представете се, моля, първо. 
 
Калинка ДИМИТРОВА 
Аз съм Калинка Колева Димитрова. Живея в град Варна, имам две 

деца. Едното е на 24, другото е на 16. Какво друго трябва да кажа за себе 
си?  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Не, не. Не е необходимо, казах само имената да … 
 
Калинка ДИМИТРОВА 
Моят проблем е такъв. Моят проблем е жилищен проблем. Живея по 

квартири от 20 години. Преди 10 години загубих майка си и баща си и 
тогава едва си позволих да пусна молба към „Жилфонд“. Първата ми 
молба беше „Младост“, 2011 г., пазя го тука някъде. Така, чакане, 
чакане…, апартаменти се раздаваха на други. Бях във вечно чакаща листа. 
Имам дете с проблеми. Имам и друго. Регистъра „Агенция вписвания“ 
срещу Община Варна, нямам един имот, нямам една вила. Не съм 
напускала страната, отговарям абсолютно на всички … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Госпожо, аз се извинявам, че прекъсвам, дайте по същество.  
 
Калинка ДИМИТРОВА 
По същество, господин председател. Преди две години писах лично 

до Вас - до Общинския съвет и до председателя на Общинския съвет и до 
господин кмета, господин Иван Портних. 2017 г. входящият ми номер е 
там. Сега сме юни месец 2019 г. Две години за мене мисля, че е много 
дълго време, да не получа дори уважението да получа отговор. Някакъв си 
отговор.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
За какво, госпожо? Дайте по същество. 



Калинка ДИМИТРОВА 
Чакам за жилище, господин председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Ама това какво общо има с „Жилфонд“, госпожо, извинявам се? 
 
Димитър КАРБОВ 
Общинският съвет не дава жилища, госпожо. 
 
Калинка ДИМИТРОВА 
А кой дава? Кметът ли?  
 
Димитър КАРБОВ 
Ами кмета, ами. 
 
Калинка ДИМИТРОВА 
Ами къде е господин Портних?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Само второ да Ви кажа. Това няма нищо общо с търговското 

дружество „Жилфонд“. То в момента не притежава жилища…. 
 
Калинка ДИМИТРОВА 
Добре, питам Ви, добре, ето обръщам се към Вас. Кметът вечно го 

няма, не е на работа, няма приемен ден. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Госпожо, ще Ви дам възможност в последната точка. Благодаря. 
 
Калинка ДИМИТРОВА 
Много Ви моля. Разбирам половината сте юристи, общински 

съветници. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря. Благодаря. 
 
Калинка ДИМИТРОВА 
Дайте ми съвет как да постъпя. Защото аз започвам да се срамувам, 

че….  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Ще Ви дам съвет, но не на трибуната.  
 
Калинка ДИМИТРОВА 
….че това тука са общинските съветници на Варна… 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Казах, ще Ви дам консултация, ако искате. 
 
Калинка ДИМИТРОВА 
Ама само консултации не са ми полезни. Аз сама мога да се 

консултирам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Госпожо, много моля да заповядате на мястото си.  
 
Калинка ДИМИТРОВА /към  общинските съветници/ 
Не е въпросът, не се подигравай. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване.  
 
Калинка ДИМИТРОВА /към общинските съветници/  
Ако ти си захранен със златна лъжичка… лично аз се съмнявам, че 

наесен няма да си тук.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да слезете долу и да заемете мястото си. 
 
Калинка ДИМИТРОВА 
… Гуцанов, идвам в твоята партия. Вземаш ли ме? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
А! Явно.... Разбрах… 
 
Калинка ДИМИТРОВА 
Не-е-е-е. Нищо не сте разбрали, господин председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Госпожо, много Ви моля да заемете мястото си, в противен случай 

ще бъда принуден…. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Благодаря Ви.  
 
Калинка ДИМИТРОВА 
Още днес господин Борисов ще знае как работи Общински съвет – 

Варна. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Благодаря Ви.  Благодаря Ви. 
 
Калинка ДИМИТРОВА 
И аз Ви благодаря. 



 
Димитър КАРБОВ 
/не се чува, разбира/ 
 
Калинка ДИМИТРОВА /към Димитър Карбов/ 
… моля? 
 
Димитър КАРБОВ 
Според Вас Борисов да не е цербер? 
 
Калинка ДИМИТРОВА 
Не-е-е, Борисов е прекрасен човек. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо, заемете мястото си. Ще Ви отстраня от залата.  
 
Калинка ДИМИТРОВА 
Аз сама ще се отстраня, защото се… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Бъдете така добра.  
 
Калинка ДИМИТРОВА 
Аз се срамувам… 
 
Димитър КАРБОВ 
И се преведете в нормално облекло... това е неуважение към 

Общинския съвет да идвате в такъв вид.  
 
Калинка ДИМИТРОВА 
Ами като го гледам този Общински съвет… 
 
Димитър КАРБОВ 
Не Ви ли е срам? 
 
Калинка ДИМИТРОВА 
Не. Моят външен вид… 
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Карбов, няма нужда. 
 
Димитър КАРБОВ 
Вижте се само. Явно нямате огледало вкъщи. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо Боева, … продължете със следващата точка.  
 
Диалог между госпожа Калинка Димитрова и общинския съветник 

Димитър Карбов. 
/не се чува, разбира/ 
 
Калинка ДИМИТРОВА 
Ще ритнеш,……знаеш ли на кого? Да не станеш пишман? Я 

изчезвай! 
 
Юлияна БОЕВА 
Следваща точка 1.16… 
 
Диалогът  между госпожа Калинка Димитрова и общинския 

съветник Димитър Карбов продължава. 
/не се чува, разбира/ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… моля, моля само охраната да се намеси.  
 
Калинка ДИМИТРОВА /към общинските съветници/ 
Простолюдие варненско… Кой си ти, бе ей? Кой си ти? Как ти е 

името? Гуцанов, как му е името? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо, напуснете залата….  
 
Госпожа Калинка Димитрова продължава да отправя реплики към 

общинските съветници. 
/не се чува, разбира/ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
… моля, да отстраните дамата от залата. Разпореждам да отстраните 

дамата от залата.  
 
Калинка ДИМИТРОВА 
….Димитър Карбов… 
 
Димитър КАРБОВ 
Ненормални… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо Боева, заповядайте.  
 



Юлияна БОЕВА 
…точка 1.16… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Съжалявам, … господин Карбов… 
 
Димитър КАРБОВ 
… нужда от медицинско обслужване или де да знам… 

 
Юлияна БОЕВА 
Точка 1.16 относно „Обреди” ЕООД ПК „Собственост и стопанство“ 

дава положително становище.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
„Обреди“. „Обреди“. „Обреди“. „Обреди“ ЕООД, колеги. „Жилфонд“ 

гласувахме. Гласувахме и „УСХ“, на която „УСХ“, Вие искахте 
отрицателен вот, д-р Липчев. Как да не сме го гласували? Не виждам 
мнения и съображения. А, господин Роев, извинявам се. Давайте заявките 
през таблетите, колеги. Заповядайте. 

 
Любомир РОЕВ 
Може ли някой да отговори на въпроса на какво ниво е 

привеждането на решението на Варненския административен съд за 
превръщане на „Обреди“ в общинско предприятие? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Аз ще Ви отговоря на въпроса. Изчаква се становище на 

администрацията и съответно такова от „Обреди“, каквото беше изискано 
от комисията по отношение на конкретно предназначение, описание на 
недвижими имоти и т.н. на активи. Както беше взето решението на 
комисията по собственост и стопанство. Това е, текущото положение е 
такова. Режим на гласуване, ако няма други мнения по темата. 

 
1693-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Обреди” ЕООД, ЕИК 813106564, за 2018 г. 

1693-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност Елица Пламенова Ботева – управител на „Обреди” ЕООД, 
за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1693-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 



закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на „Обреди” 
ЕООД за 2019 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
За протокола: Ивайло Митковски – „въздържал се“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Защо бе докторе? А, ясно. Добре, разбрах. Госпожо Боева, 

заповядайте, гласувала сте. 
 
Юлияна БОЕВА 
Следваща точка 1.17 относно „Дворец на културата и спорта” ЕАД. 

ПК „Собственост и стопанство“ дава положително становище.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Не виждам мнения и съображения, колеги. Режим на гласуване. 
 
1694-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Дворец на културата и спорта” ЕАД, ЕИК 103156991, за 
2018 г. 

1694-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД в състав: 
Минко Нейков Христов, Силвия Георгиева Иванова и Генадий Христов 
Атанасов за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1694-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ” 
ООД, за извършване на одиторски контрол на „Дворец на културата и 
спорта” ЕАД за 2019 г. 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка 1.18 относно „Стадион Спартак“ ЕАД. ПК „Собственост и 

стопанство“ дава положително становище.  
 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Не виждам мнения и съображения, колеги. Режим на гласуване. 

Изпуснахте началото на заседанието. Имаше въпроси. 
 
1695-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Стадион Спартак“  ЕАД, ЕИК 205175660, за 2018 г. 

1695-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Стадион Спартак” ЕАД в състав: Венцислав 
Недялков Младенов, Иван Стойчев Буроджиев и Иван Стефанов Иванов за 
периода от 01.08.2018 г. до 31.12.2018 г. 

1695-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския 

закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов, за 
извършване на одиторски контрол на „Стадион Спартак ” ЕАД за 2019 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 1; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка 1.19 относно „Централен универсален магазин Варна“ АД. ПК 

„Собственост и стопанство“ дава положително становище.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
1696-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл. 
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния 
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за 
дейността на „Централен универсален магазин Варна“ АД, ЕИК 
148046765, за 2018 г. 

1696-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския 
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Централен универсален магазин Варна“ АД 
в състав: Тодор Георгиев Гергов, Цветомир Георгиев Гергов, Николина 
Василева Кирилова, Алекси Иванов Алексиев, Борислав Георгиев 
Желязков за периода от 17.10.2018 г. до 31.12.2018 г. 

 



Резултати от гласуването: за – 35; против – 3; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 10, предложението се приема.* 

 
Юлияна БОЕВА 
Точка 1.20 относно „КОТ – Варна“ ЕООД. ПК „Собственост и 

стопанство“ дава положително становище.  
 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуване по въпроса. 
 
1697-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „КОТ-ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 148114865, за 2018 г. 

1697-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност Александър Славчев Каиков – управител на „КОТ-
ВАРНА“ ЕООД, за периода от 06.11.2018 г. до 31.12.2018 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Втора точка относно одобряване на застраховател на имуществото на 

„Дворец на културата и спорта“ ЕАД, на което ПК „Собственост и 
стопанство“ дава положително становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Гласуване. 
 
1698-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и писмо от Минко Христов – 
Изпълнителен директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. 
№ ОС19000369ВН/07.06.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява 
избрания от дружеството застраховател – Застрахователно акционерно 
дружество „Алианц България“, и дава съгласие за сключване на договор 
за застраховка на сградата и имуществото на дружеството. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 



Юлияна БОЕВА 
Трета точка относно даване на съгласие за сключване на договор за 

учредяване на сервитутни права между „Градски транспорт“ ЕАД и 
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, на което ПК 
„Собственост и стопанство“ дава положително становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуване по въпроса. 
1699-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 11 от Търговския 
закон, във връзка с чл. 10, т. 11 от Устава на „Градски транспорт“ ЕАД, чл. 
192 и чл. 193 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – 
Варна дава съгласие за сключването на договор, по силата на който 
„Градски транспорт“ ЕАД да учреди в полза на Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация“ следните вещни права: 

1. Право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения 
на техническата инфраструктура (изтегляне на HDPE тръби с оптичен 
кабел в нова тръбна мрежа) с обща площ на правото на прокарване 24 
(двадесет и четири) кв.м. през поземлен имот с кадастрален идентификатор 
10135.3513.434 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.четиристотин тридесет и четири) и 8 (осем) кв.м. през поземлен 
имот с кадастрален идентификатор 10135.3513.435 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.четиристотин тридесет 
и пет) – двата собственост на „Градски транспорт“ ЕАД, до четвъртия етаж 
на сграда с кадастрален идентификатор 10135.3513.435.2 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.четиристотин тридесет 
и пет.две). 

2. Право на преминаване на хора и техника с цел достъп до трасето 
на оптичния кабел. Правото включва възможността за Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация“ да има достъп на хора и техника 
до имотите в рамките на сервитутната зона за да извършва дейности в 
него, свързани с изграждането и експлоатацията на съоръжението, за 
замервания, проучвания, изграждане, ремонт, поддръжка, подмяна и 
контрол върху работата на така изграденото съоръжение. 

Общински съвет – Варна възлага на изпълнителния директор на 
дружеството да сключи договор за учредяване на сервитутни права и да 
осъществи всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Четвърта точка, относно придобиване безвъзмездно в собственост на 

Община Варна на движими вещи – частна държавна собственост, 



представляващи доставено медицинско оборудване от Министерство на 
здравеопазването на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение  проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“  
ЕООД. ПК „Собственост и стопанство“ дава положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Гласуване. 
 
1700-2. 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. 63 от Закона за държавната собственост и чл. 
68 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19011355ВН/19.06.2019 г., Общински съвет – Варна реши Община 
Варна да придобие безвъзмездно в собственост движими вещи – частна 
държавна собственост, а именно доставено от Министерство на 
здравеопазването в „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение  проф. д-р Димитър Стаматов- 
Варна“ ЕООД, медицинско оборудване за пренатална диагностика и 
неонатологични грижи в изпълнение на Предварително дефиниран проект 
№ 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните 
грижи“, финансиран по Програма БГ07 „Инициативи за обществено 
здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия 
финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 г. , както следва: 

 Наименование на оборудването Количество 
/брой/ 

Инкубатори за интензивни грижи за новородени и 
недоносени деца с екстремно ниско тегло 

4 

Инкубатор за специални грижи за новородени 4 
Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и 
монитор за интензивна терапия за новородени деца 

1 

Апарат за механична вентилация на новородени и 
недоносени деца 

4 

Апарат за механична вентилация на новородени и 
недоносени деца с екстремно ниско тегло 

1 

Апарат за постоян но положително налягане на 
дихателните пътища 

2 

Инфузионна помпа 8 
Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър 2 
Дефибрилатор 1 
ЕКГ апарат 1 
Апарат за церебрално функционално мониториране 1 
Апарат за инхалаторно приложение на азотен окис 1 
Апарат за контролирана церебрална хипотермия 1 



Рентгенов преносим апарат 1 
Мобилен ултразвуков апарат 1 
Лампа за фототерапия 1 
Лампа за интензивна фототерапия 1 
Ултразвукова апаратура 2D 1 
Ултразвукова апаратура 3D 1 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
проведе процедурата в съответствие с разпоредбите на Закона за 
държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за 
държавната собственост, за безвъзмездно придобиване в собственост на 
Община Варна гореизброените движими вещи – медицинско оборудване, 
предоставени от Министерство на здравеопазването на „Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р 
Димитър Стаматов- Варна“, както и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.  

Община Варна следва да изпрати до Министерство на 
здравеопазването мотивирано искане за безвъзмездно прехвърляне правото 
на собственост върху гореописаните вещи, с оглед последващото им 
апортиране от Общината в капитала на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение  проф. д-р Димитър 
Стаматов – Варна“ ЕООД по реда на чл. 51б, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Пета точка, относно изменение на решение № 1211-2(29)/03.04.2018 

г. на Общински съвет – Варна. ПК „Собственост и стопанство“ дава 
положително становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Гласуване по въпроса. 
 
1701-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо от Петко 
Бойновски –директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ с рег. № ОСИСД19003318ВН/06.06.2019 г., 
Общински съвет – Варна променя свое решение № 1211-2(29)/03.04.2018 
г., като същото в цялост придобива следния вид: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 6 от Закона за 
общинска собственост и чл. 54, ал. 1 от Закона за държавна собственост и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18006481ВН/30.03.2018 г., Общински съвет – Варна, взема решение за 



безвъзмездно придобиване в собственост в полза на Община Варна на ПИ 
10135.2569.384 с площ от 406 кв.м. и ПИ 10135.2569.385 с площ от 79 кв.м. 
попадащи в обект от първостепенно значение: „Реконструкция на 
кръгово кръстовище по алея 45, кк „Св. Cв. Константин и Елена“, 
включително благоустрояване чрез оформяне на зона за отдих и нова 
чешма с минерална вода“. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
изготвяне на искане до Министъра на регионалното развитие, чрез 
Областен управител на Варненска област, за безвъзмездно придобиване в 
собственост на гореописания недвижим имот и сключване на договор с 
Областен управител на област с административен център Варна, след 
решение на Министерски съвет на Република България. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, предвид важността на обекта за утвърждаване морския облик 
на гр. Варна и осигуряване на строително – монтажни работи извън 
активен летен сезон.“ 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Шеста точка, относно поправка на очевидна фактическа грешка в 

решения № 1622-7(39)/24.04.2019 г. и № 1622-7-1(39)/24.04.2019 г. на 
Общински съвет – Варна. ПК „Собственост и стопанство“ дава 
положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Гласуване. 
 
1702-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 44, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление,  чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния 
кодекс и по предложение на кмета на Община Варна с рег.№ 
РД19011429ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна променя свои 
решения № 1622-7(39)/24.04.2019 г. и № 1622-7-1(39)/24.04.2019 г., както 
следва: 

текста: „идентификатор 10135.4502.273.3“  
да се чете: „идентификатор 10135.4502.237.3 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.четири хиляди петстотин и две.двеста тридесет и 
седем.три)“;  

като същото в цялост придобива следния вид: 
„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. № Д13001023ВН-010ВН/11.04.2019 г., Общински съвет –



Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 година“: Допълва  
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“,  с част от 
имот - публична  общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк 
„Владислав Варненчик“, СУ „П. Яворов“, представляващ помещения- 
топла кухня с прилежащите подготвителни и санитарно битови помещения 
с обща застроена площ 275 (двеста седемдесет и пет) кв.м, разположени в 
част от сграда с идентификатор 10135.4502.237.3 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и две.двеста тридесет и 
седем.три), предмет на Акт за общинска собственост № 7312/21.01.2013 г., 
вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 975/23.01.2013 г., Акт № 
20,том III, дело 419. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1  от Закона за 
общинската собственост, по реда на чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № Д13001023ВН-
010ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна предоставя за срок от 5  
(пет)  години на Общинско предприятие  „Комплекс за детско хранене“, с 
адрес на управление: гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ № 11 (единадесет), 
представлявано от Директор  безвъзмездно за управление част от имот - 
публична  общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Владислав 
Варненчик“, СУ „П. Яворов“, представляващ помещения- топла кухня с 
прилежащите подготвителни и санитарно битови помещения с обща 
застроена площ 275 (двеста седемдесет и пет) кв.м, разположени в част от 
сграда с идентификатор 10135.4502.237.3 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.четири хиляди петстотин и две.двеста тридесет и седем.три), предмет 
на Акт за общинска собственост  № 7312/21.01.2013 г., вписан в Службата 
по вписванията с вх. рег. № 975/23.01.2013 г., Акт № 20,том III, дело 419. 

Поддържането и ремонтите на гореописания имот се извършва от 
лицето, на което са предоставени за управление, като необходимите 
средства се предвиждат ежегодно по бюджета му. 

Възлага на кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно управление върху  гореописания 
имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението.“ 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Седма точка, относно прекратяване чрез ликвидация на „КОТ-Варна“ 

ЕООД. ПК „Собственост и стопанство“ дава положително становище.  



Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуване. 
 
1703-2. На основание на чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 156, чл. 
266 и следващите от глава ХVІІ от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 2 и ал. 
2, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества по 
предложение на Христо Атанасов – общински съветник с рег. № 
ОС19000388ВН/20.06.2019 г, Общински съвет – Варна: 

1. Прекратява чрез ликвидация търговско дружество „КОТ-
ВАРНА“ ЕООД, ЕИК148114865, със седалище и адрес на управление: 
гр.Варна, бул.“Осми приморски полк“ № 43. 

2. Възлага на кмета на Община Варна да сключи договор с 
ликвидатор, който да извърши ликвидацията на дружеството при спазване 
на разпоредбите на чл.266 и следващите от глава ХVІІ на Търговския 
закон. 

3. Освобождава Александър Славчев Каиков като управител на 
дружеството, считано от датата на вписване на прекратяването чрез 
ликвидация в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. 

4. Определя срок за провеждане на процедурата по ликвидация на 6 
(шест) месеца, считано от датата на обявяване на Покана до кредиторите в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията. При необходимост 
срокът може да бъде продължен. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Следваща точка осем, относно прекратяване чрез ликвидация на 

„Жилфонд“ ЕООД. ПК „Собственост и стопанство“ дава положително 
становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуване. Процедура на гласуване.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Искам думата. 
 
Янко СТАНЕВ 
Без да нахалствате по време на гласуването и да пречите на 

съветниците да вземат правилно решение. 
 
1704-2. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 



156, чл. 266 и следващите от глава ХVІІ от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 
2 и ал. 2, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества по предложение на Григор Григоров – общински съветник, 
Общински съвет – Варна: 

1. Прекратява чрез ликвидация търговско дружество 
„Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281, със седалище и адрес на управление: 
гр.Варна, бул. „Съборни” № 19А. 

2. Възлага на кмета на Община Варна да сключи договор с 
ликвидатор, който да извърши ликвидацията на дружеството при спазване 
на разпоредбите на чл.266 и следващите от глава ХVІІ на Търговския 
закон. 

3. Освобождава инж. Ясен Станчев Везиров - като управител на 
дружеството, считано от датата на вписване на прекратяването чрез 
ликвидация в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. 

4. Определя срок за провеждане на процедурата по ликвидация на 6 
(шест) месеца, считано от датата на обявяване на Покана до кредиторите в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията. При необходимост 
срокът може да бъде продължен. 

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

отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Янко СТАНЕВ 
Имате думата. Да, но Вашето обаче мнение почти никога не променя 

отношението на съветниците към каузата и проблема. Така, че Ви 
изслушвам с внимание. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Благодаря. Първо, имам един въпрос. Споменахте преди малко, 

мисля че, председателят на общинския съвет, че няма нищо като жилища 
във този „Жилфонд“. Вярно ли е? 

 
Янко СТАНЕВ 
Да. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Така. Не следва ли в този „Жилфонд“ да са общинските жилища 

всички и да се разпределят по социални критерии? 
 
Янко СТАНЕВ 
Не. Има наредба. 
 
 
 



Мария ДИМИТРОВА 
Искам да Ви обърна внимание, господин председателстващ, че 

миналата година има влязло решение, което е подадено в правна комисия 
на Административния съд по административно дело № 2272/2017 за 
предоставяне достъп до обществена информация за социалните жилища в 
общината. И понеже общината ни отказа достъп, защото нямало социални 
жилища в общината, Административният съд изрично задължи общината с 
решението и с мотивите си да предостави достъп до информация, защото 
жилищата, които са в общината са социални. А какво направи общината? 
За да подчертая изрично, че няма никакви построени до момента социални 
жилища, много интересно за всичките години в какви жилища бяха 
настанявани крайно нуждаещите се хора без доходи, без имоти и т.н. 
Изведнъж сега се инициира наредба за социални жилища. Въпросът ми е 
този „Жилфонд“ да не се ликвидира. Неслучайно жената, афектирана, 
майка на дете с увреждане, искаше точно това да ви каже: че вие, качвайки 
се по стълбата на властта, забравяте, че има едни морални принципи, 
социални… 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря за изказването Ви. Сега ще стигнем до въпроса… 
 
Мария ДИМИТРОВА 
И трябва да се гледа задължително… 
 
Янко СТАНЕВ 
Така, отнемам Ви думата. Давам думата на г-н Атанасов като шеф на 

правната комисия да даде разяснение какво приемаме и къде приемаме. 
Ще ви…ако искате, заповядайте да се срещнем с Вас, лично ще Ви обясня 
наредбите и новите поднормативни законови актове, които приемаме.  

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги. Адвокат 

Димитрова, за пореден път цитирате едно решение, което няма отношение 
в момента, защото то е за достъп до информация. И на комисията Ви го 
подчертах. Ето го решението. Ще го предоставя. Няма нищо общо с това, 
което говорите. Моля Ви, нали, и в зала сигурно, когато ставате и говорите 
трябва да говорите по същество и не да казвате решение, че има някакво 
решение за нещо, което е несъотносимо с това, което в момента се подлага 
на гласуване. По отношение на това, че казвате, че една жена, която има 
някакви проблеми. Да, само че дамата просто е объркала ликвидацията и 
въобще свързано с управлението на това дружество с нейния проблем, 
който е съвсем различен. Който е подаване за документи по съвсем друга 
наредба. И Вие я използвате в момента, за да го вкарате в някаква 
пледоария от Ваша страна, която е пак казвам неуместно. В момента 
гласуваме и се запознайте какви са функциите на това дружество и в 



крайна сметка ще разберете, че няма съотносимост между двете. Ако 
искате нещо да променяме, то досега, толкова години, Вие сте запозната и 
можехте да направите това предложение по друг начин. Не сега в  момента 
при ликвидацията да ставате, да вземате думата и да говорите неща, които 
пак казвам, несъотносими в момента към решението. Благодаря.  

 
Янко СТАНЕВ 
И аз благодаря. Нямате право на реплика. Цитирам Ви чл. 57 от 

Правилника, където имам право да отнемам думата на хора, които говорят 
неща, които не са… Аз разбирам, че имате, само не знам дали г-н Атанасов 
поема адвокатски хонорар за консултациите, които давате от трибуната. 
Благодаря Ви, г-н Атанасов. Аз за съжаление не съм адвокат, но Вие 
трябва да се поучите от това нещо. Благодаря. Госпожа Боева, имате 
думата. Една консултацийка ще Ви дадем после. А, Грише, е не мога бе 
как, господин Григоров. Как бе, това все едно да не е 90-та година. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Само искам да кажа, че предложението за ликвидация на това 

дружество е мое и искам да обясня на г-жа Димитрова, че всъщност това 
дружество единствено и само стопанисва две сгради, части от които отдава 
под наем. Абсолютно нищо друго. Три, добре три. И плаща три заплати на 
счетоводител, лице за контакти и управител. И сега с ликвидацията на това 
дружество ние какво правим? Елиминираме този разход, който на годишна 
база е около 60 000 лева. Тези имоти преминават в управление на 
Дирекция „Общинска собственост“ и просто си получаваме директно 
приходи в общината. Това е един рационален подход. Всичко друго, по 
отношение нали на жилища, социални, за крайно нуждаещи се и т.н. са 
извън темата на тази ликвидация. Благодаря. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря и за моралната консултация на господин Григоров, след 

правната на господин Атанасов. Госпожа Димитрова, трябва да се 
поучавате от тези хора. Те могат много мъдрост да Ви дадат. Заповядайте, 
госпожо Боева. 

Юлияна БОЕВА 
Така, точка  девет е относно отмяна на решение № 97-2(5)/27.01.2016 

г. и предоставяне на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Генерал Скобелев“ № 8 за безвъзмездно ползване на 
„Дружество с увреждания „Бриз-2014“, на което ПК „Собственост и 
стопанство“ дава положително становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Концентрирайте се, необходими са много 

гласове. Тези, които са „за“, моля да гласуват. Тоест всички да гласувате 
със „за“.  



Григор ГРИГОРОВ 
Няма ли да гласуваме предното решение?  
 
Янко СТАНЕВ 
Чакай, забравихме да гласуваме предното решение.  
 
Юлияна БОЕВА 
Ликвидацията. 
 
Янко СТАНЕВ 
Сега тука ще гласуваме първо това. Само ще обявя резултата от 

предното решение. Резултати от гласуването са: за – 41; против – 1; 
въздържали се – 1; отсъстващи – 8, предложението се приема. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря на господин Григоров.  
Сега, гласуване, както знаете, тече по въпроса за точка осем. 
 
Юлияна БОЕВА 
Точно така, изказването беше след гласуването. 
 
Янко СТАНЕВ 
Демокрация. 
 
1705-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД19011485ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – 
Варна отменя решение № 97-2(5)/27.01.2016 г, считано от датата на 
приемане на настоящото решение и дава съгласие за прекратяване 
действието на договор рег. № Д16001278ВН/12.09.2016 г. сключен между 
Община Варна и Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на 
дейност в обществена полза „СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ“, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел под № 33, том 1, стр. 160 по ф.д №684/1990 г., БУЛСТАТ 000707565, с 
адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Христо Белчев“ №8, 
представлявано от Красимир Петков Коцев, за безвъзмездно ползване на 
имот - общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Стефан 
Богориди“ №3, представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1507.515.1.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и седем.петстотин и петнадесет.едно.шест), състоящ се от три 
помещения в партерния етаж на жилищна сграда със застроена площ 47 
(четиридесет и седем) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост 
№9024/20.05.2016 г. вписан в Службата по вписванията с вх. рег. 
11561/26.05.2016 г., Акт №13, том ХХХ, дело №6373, съгласно Раздел ІV, 
чл. 2 „а“ от същия. 



Упълномощава кмета на Община Варна да подпише Анекс към 
договор рег. №Д16001278ВН/12.09.2016 г., за прекратяване на същия. 

1705-2-1. 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. № РД19011485ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019“: да бъде 
прехвърлен от  Раздел V 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 ЗОС и разпоредбите на 
НРПУРОИ“, недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се 
гр. Варна, ул. „Генерал Скобелев“ № 8, представляващ офис – 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2560.57.1.17 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и шестдесет.петдесет и 
седем.едно.седемнадесет) със застроена площ 45,12 (четиридесет и пет 
цяло и дванадесет стотни) кв.м, по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, 
изменени със заповед № 18-4999/23.06.2016 г. на началника на СГКК – 
Варна, състоящ се от 2 (две) помещения, изолационно антре и тоалет, 
както и 0,058276 % идеални части на сградата и от правото на строеж, 
предмет на АОС № 9318/14.12.2016 г., вписан в Службата по Вписванията 
– гр. Варна, вх. рег. 33258/19.12.2016 г., Акт № 96, том LXXXIX, дело № 
18896/2016 г. 

1705-2-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2  от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19011485ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна предоставя на 
Дружеството на хора с увреждания „Бриз – 2014“, ЕИК205400299, със 
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Стефан Богориди“ № 3, за 
безвъзмездно ползване, имот - частна общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Генерал Скобелев“ № 8, представляващ офис – 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2560.57.1.17 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и шестдесет.петдесет и 
седем.едно.седемнадесет) със застроена площ 45,12 (четиридесет и пет 
цяло и дванадесет стотни) кв.м, по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, 
изменени със заповед № 18-4999/23.06.2016 г. на началника на СГКК – 
Варна, състоящ се от 2 (две) помещения, изолационно антре и тоалет, 
както и 0,058276 % идеални части на сградата и от правото на строеж, 
предмет на АОС № 9318/14.12.2016 г., вписан в Службата по вписванията 
– гр. Варна, вх. рег. 33258/19.12.2016 г., Акт № 96, том LXXXIX, дело № 
18896/2016 г. – за срок от 5 (пет)  



Общински съвет – Варна не освобождава Дружеството на хора с 
увреждания „Бриз – 2014“, 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. 

Разходите за поддържане, ремонти, застрахователни вноски, такса 
битови отпадъци, данък върху недвижимия имот се заплащат 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. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
За протокола: Димитър Карбов – „за“, Мартин Андонов – „за“. 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка  десет, относно допълване на „Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г.“ и 
предоставяне на имот общинска собственост ПИ 10135.5502.103 за 
управление на ОП „Общински паркинги и синя зона“. ПК „Собственост и 
стопанство“ дава положително становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Уважаеми колеги, гласуване по въпроса.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Аз не разбрах какво гласуваме. 
 
Янко СТАНЕВ 
Аз Ви казах, че ще Ви давам консултации и преди сесията дори. 

Даже обещавам на всички преди сесията два часа с Вас да обсъждам 
проблемите.  

Колеги, гласуваме. Ще искам помощ от всяка една група 
политическа също консултанти. То така отстрани много лесно изглежда, 
Димитрова. И аз даже като гледам Народното събрание, викам ехей какъв 
депутат мога да стана.  

 
1706-2. 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. № РД19011403ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 



разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 година“: Допълва 
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Мара Тасева“, 
представляващ  поземлен имот с идентификатор 10135.5502.103 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.сто и три) с площ от 
3 864 (три хиляди осемстотин шестдесет и четири) кв.м, по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-
73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със заповед № КД-14-03-
1203/15.09.2010 г. на Началника на СГКК – Варна, предмет на АОС № 
9420/23.02.2017 г. вписан в Служба по вписванията –  Варна с вх. рег. № 
4375/28.02.2017 г., Акт № 161, том IХ, дело № 1864. 

1706-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19011403ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Общински 
паркинги и синя зона”, представлявано от Младен Маринов Иванов - 
Директор, имот частна – общинска собственост , находящ се в гр. Варна, 
ул. „Мара Тасева“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5502.103 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
две.сто и три) с площ от 3 864 (три хиляди осемстотин шестдесет и четири) 
кв.м, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със заповед № 
КД-14-03-1203/15.09.2010 г. на Началника на СГКК – Варна, при граници 
на имота: ПИ 10135.5502.101, ПИ 10135.5506.28, ПИ 10135.5506.921, ПИ 
10135.5502.551, ПИ 10135.5502.4. за срок от 5 (пет) години. 

За имота има съставен на Акт за общинска собственост № 
9420/23.02.2017 г. вписан в Служба по вписванията –  Варна с вх. рег. № 
4375/28.02.2017 г., Акт № 161, том IХ, дело № 1864. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета  на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление за горе описания недвижим имот в полза на Общинско 
предприятие „Общински паркинги и синя зона”. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 1; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Единадесета точка, относно допълване на „Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г.“ и 
предоставяне на имот общинска собственост ПИ 10135.5502.551 за 



управление на ОП „Общински паркинги и синя зона“. ПК „Собственост и 
стопанство“ дава положително становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Мнения и съображения? Няма. Гласуване по въпроса. 
 
1707-2. 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. № РД19011404ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 година“: Допълва 
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5502.551 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и две.петстотин петдесет и едно) по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № 
РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, с площ 2 832 (две хиляди 
осемстотин тридесет  и два) кв.м, предмет на Акт за общинска собственост 
№ 10020/21.12.2018 г. вписан в Служба по вписванията – Варна с вх. рег. 
№ 36690/28.12.2018 г., Акт № 39, том ХСVIII, дело № 21206. 

1707-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19011404ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Общински 
паркинги и синя зона”, представлявано от  Младен Маринов Иванов - 
Директор, имот частна – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5502.551 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.петстотин петдесет и 
едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, с площ 2 832 (две 
хиляди осемстотин тридесет  и два) кв.м, при граници на имота: ПИ 
10135.5502.103, ПИ 10135.5506.921, ПИ 10135.5200.1, ПИ 10135.5502.3, 
ПИ 10135.5502.4., за срок от 5 (пет) години. 

За имота има съставен Акт за общинска собственост № 
10020/21.12.2018 г. вписан в Служба по вписванията – Варна с вх. рег. № 
36690/28.12.2018 г., Акт № 39, том ХСVIII, дело № 21206. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета  на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 



управление за горе описания недвижим имот в полза на Общинско 
предприятие „Общински паркинги и синя зона”. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 1; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Дванадесета точка, относно допълване на „Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ 
и вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление на 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7, в полза на 
Дирекция „Образование и младежки дейности“. ПК „Собственост и 
стопанство“ дава положително становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуване по въпроса. 
 
1708-2. 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 общинска собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД19011347ВН/19.06.2019 г., Общински съвет 
– Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 година“: Допълва 
Раздел XII. „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от Закона за общинска 
собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество“, с част от имот частна - общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7, 
представляващ сгради с идентификатори 10135.3513.148.6  (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.сто четиридесет и 
осем.шест) със застроена площ 1132 (хиляда сто тридесет и два) кв.м, 
етажност: 4 (четири) етажа, предназначение: Сграда за образование и 
10135.3513.148.11 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.сто четиридесет и осем.единадесет) със застроена площ 620 
(шестстотин и двадесет) кв.м, етажност: 2 (два) етажа, предназначение: 
Сграда за образование, предмет на Акт за общинска собственост № 
9980/25.09.2018 г. 

1708-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинска собственост, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19011347ВН/19.06.2019 г., Общински съвет – Варна предоставя, 
безвъзмездно за управление за образователна инфраструктура на Дирекция 



„Образование и младежки дейности“, при Община Варна, представлявана 
от Директор, част от имот – частна-общинска собственост, находящ с в гр. 
Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7, представляващ сгради с 
идентификатори 10135.3513.148.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и тринадесет.сто четиридесет и осем.шест) със застроена 
площ 1132 (хиляда сто тридесет и два) кв.м, етажност: 4 (четири) етажа, 
предназначение: Сграда за образование и 10135.3513.148.11 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.сто четиридесет и 
осем.единадесет) със застроена площ 620 (шестстотин и двадесет) кв.м, 
етажност: 2 (два) етажа, предназначение: Сграда за образование, предмет 
на Акт за общинска собственост № 9980/25.09.2018 г., за срок от 5 (пет) 
години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
проведе процедури по изработване на технически паспорт, технически 
проект и комплексен доклад за сграда с идентификатор 10135.3513.148.6 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.сто 
четиридесет и осем.шест) във връзка с предоставяне на първи и втори етаж 
от същата за безвъзмездно ползване от Център за специална образователна 
подкрепа – Варна.   

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

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Юлияна БОЕВА 
Тринадесета точка, относно предоставяне на движима вещ – 

павилион, общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Чаталджа“ 
№ 111 за безвъзмездно ползване на „Сдружение на жените с онкологични 
заболявания и техните сподвижници“. ПК „Собственост и стопанство“ 
дава положително становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Г-жа Гърдева, заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Значи, колеги, аз смятам, че това наистина е едно благородно 

решение, само че в решението е вписано „за 10 години“. 
 
Янко СТАНЕВ 
Ще го махнем, спокойно. 
 
 
 



Марица ГЪРДЕВА  
Така или иначе ние на всички социални услуги, такива сдружения, 

които са свързани със заболявания даваме на управление за 5 години и за 
да няма ощетени и да се сърдят – едните за 5, другите за 10, предлагам 
срокът да е за 5 години, което нали после да може евентуално да се 
продължи. Просто срока да променим. 

 
Янко СТАНЕВ 
Имаме предложение от госпожа Гърдева за промяна на срока. 

Подлагам го на гласуване. Тези, които са съгласни с предложението на 
госпожа Гърдева, моля да гласуват. Като допълнение и изменение в 
общото предложение за решение. Колеги, гласувайте. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 2; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Янко СТАНЕВ 
Сега трябва да гласуваме общо по въпроса. Колеги, гласувайте с 

допълнението и изменението, което гласувахме вече. 
1709-2. 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. № РД19011482ВН/20.06.2019 г., Общински съвет 
– Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019“: включва 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 ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“, движима вещ – 
частна общинска собственост, представляваща временен павилион с площ 
66,30 кв.м (шестдесет и шест цяло и тридесет стотни), разположен в УПИ 
I, предмет на Акт за общинска собственост № 1433/18.10.1999 г., находящ 
се в гр. Варна, бул. „Чаталджа“ № 111, 2-ри подрайон, кв. 860. 

1709-2-1. 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. № 
РД19011482ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна предоставя 
движима вещ – частна общинска собственост, представляваща временен 
павилион с площ 66,30 кв.м (шестдесет и шест цяло и тридесет стотни), 
разположен в УПИ I, предмет на Акт за общинска собственост № 
1433/18.10.1999 г., находящ се в гр. Варна, бул. „Чаталджа“ № 111, 2-ри 
подрайон, кв. 860 за безвъзмездно ползване на „Сдружение на жените с 
онкологични заболявания и техните сподвижници - ЖОЗТС“, 



ЕИК103715295, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Арх. 
Петко Момилов“ № 22, ет. 6, ап. 131 – за срок от 5 (пет) години. 

Разходите за поддържане, ремонти, застрахователни вноски, такса 
битови отпадъци се заплащат от ползвателя за негова сметка. 

Общински съвет – Варна 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. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Янко СТАНЕВ 
Госпожа Боева, благодаря. Давай. Каква обедна почивка? Докъде, 

доникъде не сме. Няма политическо решение за обедна почивка. Поне да 
захапем. 

 
Продължаваме с точка трета от дневния ред.  



ІII. 
 

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

“Финанси и бюджет“ относно: 
(1) – даване на съгласие и упълномощаване кмета на Община Варна 

да издаде запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната 
политика за изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания на територията на Община Варна“.  

(2) – изменение на решение № 1423-2/36/19.12.2018 г. на Общински 
съвет – Варна, даване на съгласие и упълномощаване кмета на Община 
Варна да издаде запис на заповед в полза на  Държавен фонд 
„Земеделие“. 

(3) – вземане на решение за започване на процедура за реда и начина 
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци за освобождаване на натрупаните в 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна средства за 
отчисления, за заплащане на предварителното третиране и 
оползотворяването на битовите отпадъци, образувани на територията 
на община Варна. 

(4) – изменение на Приложение № 4 от бюджета на Община Варна за 
2019 г., във връзка с Комплекс за социални услуги за възрастни хора 
„Гергана“. 

(5) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на 
Община Аксаково. 

(6) – актуализиран  на Приложение № 21 „Списък на длъжностите и 
на лицата, които имат право на транспортни разходи от бюджета на 
община Варна за 2019 г.“ от бюджета на Община Варна за 2019 г., в частта 
на дирекция „Туризъм“ при Община Варна. 

(7) - изменение на Приложение № 21 „Списък на длъжностите и на 
лицата, които имат право на транспортни разходи от бюджета на община 
Варна за 2019 г.“ от бюджета на община Варна за 2019 г. в частта на 
дирекция „Здравеопазване“ при община Варна. 

 (8) – приемане на такси за водовземане от минерални води, 
определяне на общото водовземане на минерална вода и служебно 
изменение на действащите към момента разрешителни за водовземане от 
минерални води, както и продължаване срока на действие на изтекли 
разрешителни. 

 (9) – допълнение на т. 13 от Приложение № 2 към Наредбата за 
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги 
на територията на община Варна. 

(10) – отпускане на финансови средства на Футболен клуб 
„Спартак 1918“ от бюджета на Община Варна за 2019 г. 

(11) – отпускане на финансови средства за основен ремонт и 
реконструкция на параклис в централния Варненски гробищен парк. 



(12) – отпускане на целева субсидия за извършване на ремонт на 
фасадите на Хирургичен блок към МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД. 

(13) – предоставяне на финансови средства за обновяване фасадите 
на Арменското училище и Арменската църква „Свети Саркис“. 

(14) – даване на съгласие за издаване на Запис на заповед в полза на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройство и 
съфинансиране от бюджета на Община Варна за 2019 г. по Проект 
„Модернизация на образователната инфраструктура на територията на 
град Варна“. 

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

 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, господин председател. 
 
Янко СТАНЕВ 
Заповядайте. 
 
Станислав ИВАНОВ  
Уважаеми колеги, уважаеми заместник кметове. Първа точка, 

относно даване на съгласие и упълномощаване кмета на Община Варна да 
издаде запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната 
политика за изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания на територията на Община Варна“. ПК „Финанси и 
бюджет“ дава положително становище. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуване по въпроса. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1710-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД19011208ВН/18.06.2019 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие и упълномощава кмета на Община Варна да издаде в 
полза на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция 
„Европейски фондове, международни програми и проекти“ Управляващ 
орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020, запис на заповед по образец със срок на предявяване за плащане до 
датата за извършване на финалното плащане по проекта, гарантиращ 
пълния размер на исканото авансово плащане в размер на 222 159, 04 лв. 
(двеста двадесет и две хиляди сто петдесет и девет лева и четири стотинки) 
по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № от 
ИСУН с № BG05M9OP001-2.040-0060-C01, № РД05-26/08.04.2019 г. за 



изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания на територията на Община Варна“ по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., 
съгласно приложение към настоящото решение“. 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Янко СТАНЕВ 
Господин председател.  
 
Станислав ИВАНОВ  
Благодаря, господин председател. Втора точка – относно изменение 

на решение № 1423-2(36)/19.12.2018 г. на Общински съвет – Варна, даване 
на съгласие и упълномощаване кмета на Община Варна да издаде запис на 
заповед в полза на  Държавен фонд „Земеделие“. ПК „Финанси и бюджет“ 
дава положително становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуване по въпроса. 

 
1711-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 1 от 
Административно-процесуалния кодекс и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД19011269ВН/18.06.2019 г., Общински съвет – 
Варна изменя свое решение 1423-2(№ 36)/19.12.2018 г. като отменя текста:  

„Общински съвет – Варна упълномощава кмета на Община Варна, в 
качеството си на бенефициент по Програма за морско дело и рибарство 
2014-2020 да подпише единична, неотменна, писмена банкова гаранция в 
полза на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция 
(Междинно звено по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020), в 
размер до 3 518 920,04 лв., представляваща 110% от стойността на 
заявеното искане авансово плащане, съгласно условията на 
Административен договор за безвъзмездна финансова помощ  № от ИСУН 
BG14MFOP001-1.008-0001-C01 за проект №BG14MFOP001-1.008-0001 
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, 
местност „Карантината“, район „Аспарухово“, Община Варна“, съгласно 
приложение към настоящото решение“. 

1711-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД19011269ВН/18.06.2019 г., Общински съвет - 
Варна  реши: 



- Дава съгласие и упълномощава кмета на Община Варна да издаде в 
полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция 
(Междинно звено по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020) 
Запис на заповед по образец (приложение № 10А към условията за 
изпълнение) в размер до 110% от стойността на допустимото авансово 
плащане или до 3 518 920,04 лв. (три милиона петстотин и осемнадесет 
деветстотин и двадесет лева и 4 стотинки) със срок на предявяване за 
плащане до 6 месеца след изтичане на срока за изпълнение 
инвестицията/дейностите съгласно условията на Административен договор 
№ BG14MFOP001-1.008-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ за изпълнение на проект №BG14MFOP001-1.008-0001 за 
безвъзмездна финансова помощ „Модернизация и реконструкция на 
рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район 
„Аспарухово“, Община Варна“, финансиран по ПМДР 2014-2020, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

- Дава съгласие и упълномощава кмета на Община Варна да издаде в 
полза на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция 
(Междинно звено по ПМДР 2014-2020) Запис на заповед в размер до 110 % 
от стойността на заявеното авансово плащане на ДДС или до 457 352,38 лв. 
(четиристотин петдесет и седем хиляди триста петдесет и два лева и 38 
стотинки) за срока на договора между бенефициента и Министерството на 
земеделието, храните и горите, удължен с шест месеца.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като закъснение на изпълнението може да възпрепятства 
своевременното подаване на искане за авансово плащане, респективно 
забавяне на дейностите по проекта, съгласно одобрения времеви график. 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Станислав ИВАНОВ  
Трета точка, относно вземане на решение за започване на процедура 

за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци за освобождаване на 
натрупаните в Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна 
средства за отчисления, за заплащане на предварителното третиране и 
оползотворяването на битовите отпадъци, образувани на територията на 
Община Варна. ПК „Финанси и бюджет“ дава положително становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Тези, които са „за“, моля… всички да 

гласуват по принцип, най-добре със „за“, защото става въпрос за средства, 
които ще харчим ние. 

 



1712-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 64, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците, във връзка с това, че Община Варна 
самостоятелно третира отпадъците си от месец Април 2011 г. в 
инсталацията на „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД, с. Езерово, стриктно 
спазвайки приоритетния ред (йерархия) за управление на отпадъците 
съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19011373ВН/19.06.2019 г., Общински съвет – Варна дава съгласие кмета 
на Община Варна да започне процедура по реда на чл. 25, във връзка с чл. 
24, ал. 1, т. 6 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци пред Регионална инспекция по 
околната среда и водите - Варна за освобождаване на събраните средства в 
размер на 1 500 000 лв. (един милион и петстотин хиляди лева) по реда на 
чл. 20 от същата Наредба, с цел разходването им за предварително 
третиране и оползотворяване на битовите отпадъци, в това число 
рециклиране, в инсталацията с механично – биологично третиране на 
„ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД, с. Езерово, обезпечаващо функционирането 
на общинската система за управление на отпадъците на територията на 
Община Варна.  

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

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Станислав ИВАНОВ  
Четвърта точка, относно изменение на Приложение № 4 от бюджета 

на Община Варна за 2019 г., във връзка с Комплекс за социални услуги за 
възрастни хора „Гергана“. ПК „Финанси и бюджет“ дава положително 
становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Гласуване. А, ще те уволнят. Кой ще 

оперира, бе? 
 

1713-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 17, ал. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за 
публичните финанси и по предложение на кмета на Община Варна с рег. 
№ РД19011480ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна реши:  

1. Дава съгласие за промяна на наименование на обект: 
„Проектиране и основен ремонт на сградите на Комплекс за социални 
услуги за възрастни хора „Гергана“, включително изготвяне на 
инвестиционен проект по всички части, изготвяне на доклад за оценка на 
съответствието, строително-монтажни работи, възлагане на авторски и 



строителен надзор и други дейности, свързани с основния ремонт и 
външен асансьор“ с наименование на обект: 

„Основен ремонт на сградите на Комплекс за социални услуги за 
възрастни хора „Гергана“ – ДСХ и ДПЛФУ, мерки за енергийна 
ефективност, пристрояване на външен асансьор с необходимите 
комуникационни пространства пред него, осигуряване на достъпен подход 
от тротоара на бул. „Княз Борис I“ към основната сграда на адрес: гр. 
Варна, бул. „Княз Борис I“ № 364 и благоустрояване на поземлен имот с 
идентификатор 10135.2570.38 по кадастрална карта на Район „Приморски“, 
гр. Варна”  

2. Дава съгласие за увеличаване на средствата на обект „Основен 
ремонт на сградите на Комплекс за социални услуги за възрастни хора 
„Гергана“ – ДСХ и ДПЛФУ, мерки за енергийна ефективност, 
пристрояване на външен асансьор с необходимите комуникационни 
пространства пред него, осигуряване на достъпен подход от тротоара на 
бул. „Княз Борис I“ към основната сграда на адрес: гр. Варна, бул. „Княз 
Борис I“ № 364 и благоустрояване на поземлен имот с идентификатор 
10135.2570.38 по кадастрална карта на Район „Приморски“, гр. Варна” по 
параграф 51 „Основен ремонт“ в размер на 57 000 лв. –  дофинансиране на 
делегирана държавна дейност, чрез компенсирана промяна от обект 
„Основен ремонт на Център за временно настаняване с адрес: гр.Варна, 
промишлена зона „Планова“ 119, сграда 10 с идентификатор 
10135.3511.1461.10, в това число технически паспорт, проектиране, 
строителен надзор, комплексен доклад и други“ – местна дейност. 

Промяната да се отрази в Приложение 4 „Разчет за финансиране на 
капиталови разходи по функции и източници“ на функция V „Социално 
осигуряване, подпомагаме и грижи“ и Приложение 16 „Социална програма 
2019 г.“, раздел VI. Капиталови разходи т. 3 и т. 4. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Станислав ИВАНОВ  
Пета точка, относно даване на съгласие за отпускане на финансови 

средства на Община Аксаково. ПК „Финанси и бюджет“ дава положително 
становище. Сумата е 13 000 лева. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Мнения и съображения? Няма. Гласуване по въпроса. 

 
1714-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с взети решения  от 
Протокол № 9/30.09.2015 г., Протокол № 21/07.04.2017 г. и Протокол № 
24/15.03.2018 г. на Общото събрание на Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците – регион Варна и по предложение от кмета на 



Община Варна с рег. № РД19011324ВН-001ВН/20.06.2019 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие Община Варна да отпусне финансови 
средства на Община Аксаково в размер на 12 925,92 лв. (дванадесет 
хиляди деветстотин двадесет и пет лева и деветдесет и две стотинки) за 
покриване на разходи по взетите решения.  

Средствата да бъдат изплатени по §61-02 “Трансфери между 
бюджетни сметки“ – предоставени трансфери (-). 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Станислав ИВАНОВ  
Шеста точка, относно актуализиран  на Приложение № 21 „Списък 

на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи от 
бюджета на Община Варна за 2019 г.“ от бюджета на Община Варна за 
2019 г., в частта на дирекция „Туризъм“ при Община Варна, по приложен 
списък. ПК „Финанси и бюджет“ дава положително становище.  

 
Янко СТАНЕВ 
Ау, Димитрова, ти искаш още преди обяд да ме умориш. Заповядай. 

Казвай бързо, три минути, заповядай. Бързо. А, има кой да ме спаси… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Животоспасяващо действам. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Може ли? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Може, разбира се, кога не е можело? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
………………… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Чувате се достатъчно добре. Имате микрофон. Няма проблем. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Благодаря. Шеста и седма точка за двете предлагам: Лицата, които 

имат право на такива транспортни разходи, да бъдат лишени от правото на 
безплатно паркиране в служебния паркинг и на правото на безплатно 
паркиране в синята зона като длъжностни лица на общината. Благодаря ви. 
Смятам, че това е справедливо… 

 
 



Станислав ИВАНОВ 
Предложението няма нищо общо… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не им е позволено такова. Прочетете наредбата. 
 
Мария ДИМИТРОВА  
Добре….. на служебния паркинг тогава, и съответно да няма.. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма как това нещо да се случи. Благодаря Ви. Самата Вие 

юридически знаете, че няма как да го формулираме. Като адвокат, 
помислете го за една минутка и ще се убедите в моята теза. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Може. Начина е: колата, която… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре. Благодаря. Има ли други мнения и съображения? Ако няма, 

режим на гласуване. 
 
1715-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1 от Постановление 
на Министерски съвет № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2019 г. и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД19011477ВН/20.06.2019 г.,  Общински съвет – 
Варна изменя Приложение № 21 „Списък на длъжностите и на лицата, 
които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 
2019 г., приет с решение № 1532-5(№37)/30.01.2019 г., на Общински съвет 
– Варна, в частта на дирекция „Туризъм“ при Община Варна, като 
списъка се допълва със следните лица: 

- Румянка Василева Начева – младши експерт „Маркетинг, реклама и 
анализи“, към отдел „Маркетинг, реклама и анализи“; 

- Татяна Пейчева Георгиева – главен експерт „Туристическа 
дейност“, към Туристически информационен център. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Господин Иванов, имате думата. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Седма точка относно изменение на Приложение № 21 „Списък на 

длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи от 
бюджета на община Варна за 2019 г.“ от бюджета на община Варна за 2019 



г. в частта на дирекция „Здравеопазване“ при Община Варна, ПК 
„Финанси и бюджет“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Ако няма, режим на гласуване. 
 
1716-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 36, ал. 1 от 
Постановление на Министерски съвет №344/21.12.2018 г. за изпълнението 
на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и по предложение 
на кмета на Община Варна с рег. № РД19011483ВН/20.06.2019 г.,  
Общински съвет – Варна изменя Приложение 21 „Списък на 
длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи по 
бюджета на Община Варна за 2019 г.“, приет с Решение №1532-
5(№37)/30.01.2019 г. на Общински съвет – Варна, в частта на дирекция 
„Здравеопазване“ при Община Варна, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Станислав ИВАНОВ 
Осма точка относно приемане на такси за водовземане от минерални 

води, определяне на общото водовземане на минерална вода и служебно 
изменение на действащите към момента разрешителни за водовземане от 
минерални води, както и продължаване срока на действие на изтекли 
разрешителни, ПК „Финанси и бюджет“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, не виждам мнения и съображения?  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Относно удължаване разрешителните, ако може това да е някъде 

от… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Те тъй или иначе процент отиват за ползване 

свободно, по закон. По силата на закона.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
…………… /н.р./ 
 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Като вода отиват. Имат свободно достъпни чешми на територията на 

общината за безплатно ползване, всеки може да ползва. Режим на 
гласуване. 

 
1717-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД19011481ВН/20.06.2019 г.,  Общински съвет – 
Варна реши: 

- Дава съгласие за водовземане от минерални води от участък 
„Варна“ на находище 100 и участък „Варна“ на находище 101 да се 
прилага такса, съгласно тарифата за таксите за водовземане, за ползване на 
воден обект и за замърсяване, приета с Постановление на Министерски 
съвет № 383/29.12.2016 г. 

- Дава съгласие в съответствие с чл. 41 от Закона за водите да 
предостави безвъзмездно на населението на общината общо 93 683 m3 
минерална вода годишно, от които: 

- 16 730 m3 – за пиене и водоналиване; 
- 76 953 m3 - за водоснабдяване на естествен басейн на плажната 

ивица на кк „Св. Св. Константин и Елена“. 
- Дава съгласие да се извърши служебно изменение на действащите 

към момента разрешителни за водовземане от минерални води от 
находища 100 и 101 за участъците, предоставени за стопанисване и 
управление на Община Варна.     

В решенията за изменение да се постави условие за заплащане на 
таксите на вноски -  през май, август и ноември, и изравнителна вноска 
през януари на следващата година. 

В случай че подадената от титулярите документация е в съответствие 
със свързаната нормативна уредба, да се продължи срока на действие на 
изтеклите разрешителни за водовземане от минерални води от находища 
100 и 101 за участъците, предоставени за стопанисване и управление на 
Община Варна. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Станислав ИВАНОВ 
Девета точка относно допълнение на т. 13 от Приложение № 2 към 

Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на 
услуги на територията на Община Варна, ПК „Финанси и бюджет“ дава 
положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 



1718-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 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 на кмета на Община Варна с 
рег. № РД19007261ВН/17.04.2019 г., Общински съвет – Варна изменя 
раздел ХІІІ „Други услуги невключени в раздели І-ХІІ“ от Приложение 2, 
към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на Община Варна, като го допълва с 
нова т. 13.21, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 8, предложението се приема.* 
 
Станислав ИВАНОВ 
Десета точка относно отпускане на финансови средства на Футболен 

клуб „Спартак 1918“ от бюджета на Община Варна за 2019 г. Колеги, тук 
имахме искане до сесия да бъде изписано не само средствата откъде да 
дойдат, но и да се предостави отчет от ръководството на ФК „Спартак“, 
така че е записано в проекта за решение това, което искахме на комисия. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Григоров, заповядайте. След това господин Атанасов. След 

това доктор Митковски. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Уважаеми колеги, знаете колко приказки изприказвахме докато 

възстановим собствеността върху стадион „Спартак“ на общината и знаете 
колко уверения получавахме от тези хора, които сега искат пари, че в 
момента в който стадионът бъде ремонтиран, в момента в който те получат 
„Локомотив“ безвъзмездно и всички прилежащи площи, от приходите ще 
могат да се издържат, че имат разговори със спонсори и т.н., и т.н., и т.н. 
Нищо това до момента не се случва. Т.е. за мене тези хора са едни 
откровени лъжци. Но! Не мога да разбера ние защо срещу едно искане, 
което е точно в четири реда и едно приложение, което е така изглежда, 
незнам дали сте го виждали е в осем реда, сме готови да им отпуснем 250 
х.лв. За каквото и да е то! Защото, със сигурност на територията на 
Община Варна, има много клубове, които се нуждаят от финансиране. 
Например ще ви дам един пример: волейболният женски отбор на 
„Спартак“ с всичките му детско-юношески гарнитури и т.н. годишната му 
издръжка, която е необходима допълнително извън това, което получават 
от Федерацията, е 27 х.лв. Този волейболен отбор… Да, да, това е 
необходимо за допълнително… този волейболен отбор има състезатели в 
юношеските гарнитури, има национални състезатели в националната 
гарнитура и т.н. и т.н. Мисля, че ние трябва да прекратим с тази практика и 
на тези момчета да продължаваме да им даваме пари. Отделно от това, 
предният път когато гласувахме мисля около 120 х.лв. за честването на 



100-годишнината, в разходната част най-голямото перо бе мач между 
първокласен европейски отбор и „Спартак“. Такъв футболен мач не се 
състоя, но въпреки всичко, доколкото разбирам, средствата на 95 % са 
изхарчени. И ние продължаваме съвсем така с лека ръка, на тези момчета 
да им даваме пари. Сега тук с колегите коментирахме, ако ние искаме 
„Спартак“ да съществува, по-добре да го правим общински отбор, да го 
ръководим ние, да даваме пари и незнам си какво да правим, отколкото да 
продължаваме ей-така да даваме пари на едни безотговорни хора. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Григоров. Господин Атанасов, имате думата, 

след това доктор Митковски. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, абсолютен  резон 

с това, което каза господин Григоров преди мен. Ще добавя и още нещо. 
На годишнината на „Спартак“ поне аз, пък и други хора, които са 
присъствали, не чуха нито една благодарност към кмета, към председателя, 
към общинския съвет. Така че явно, благодарностите са към други хора, 
които считат, че тези хора които са тук и общината, общинският съвет, 
председателят и кметът не са допринесли с нищо за това. Категоричен съм, 
че трябва да има отчети. Другото, което искам да кажа, повдигнах го и на 
комисията и няколко пъти го споменавах и тогава, когато им отпуснахме 
парите за 100-годишнината, че общината няма да си прави общински 
отбор, ако няма някакво различно от това решение, разбира се. В момента 
допълнително се отпускат и се отпуснаха преди това още средства; и сега 
още средства се отпускат, които са изключително много на фона на парите, 
които отиват за спорт, като цяло. Това, което обаче, незнам дали ме 
натъжава или ме ядосва е, че въпреки това, че на комисията господин 
Зафиров, доколкото си спомням каза, че ще разгледа това примерно за 
ръгбито този договор най-накрая да се подпише или пък да има някакво 
разбирателство… Днес в 11.00 ч. са ги извикали, казали са им, че докато се 
ремонтира стадиона могат да бъдат там, но след това няма да допуснат 
никого до стадиона. Те си били издействали, и тъй, и тъй, и тъй… Значи, 
докато тези хора, с цялото им уважение, т.е. от моя страна като хора, които 
са се занимавали със спорт и са направили някакви резултати и са 
допринесли за това, думата „аз, ние, допринесли сме, взели сме, направили 
сме…“ при положение, че виждаме точно обратното и при положение, че 
постоянно се искат допълнително пари, моята подкрепа и на колегите, 
които са с мене, няма да я получат. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Доктор Митковски. 
 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Господин председател, колеги, знаете че винаги съм гласувал 

отпускането на средства и за двата футболни клуба, въпреки своите 
футболни пристрастия, особено за „Спартак“, за да не ме обвинят, особено 
господин Станев. Но тук наистина възникват много въпроси. Първо, 
разбрах че за някакво участие евентуално допълване за пари, за участие в 
„Б“ група… в края на краищата за какво ще ги отпускаме тези пари? 
Второ, кой е собственикът на „Спартак“? Кой ще издържа „Спартак“? 
Хайде, за „Черно море“ е ясно кой дава парите там. Кой ще издържа 
„Спартак“? Затова колегите съвсем резонно повдигнаха въпроса. Няма 
нищо лошо, ако общинският съвет реши, „Спартак“ да е общински отбор. 
Има такива в България. И, да, точно така, поне ще контролираме какво 
става там. Иначе това става като Тубдиспансера. Наливаме едни пари в 
нещо, което изтича отвсякъде. Ето, и Григоров, и Атанасов казаха за 
честването. 120 х.лв. дадохме за 100-годишнината и накрая какво имаше – 
едно шествие, ала-бала и нищо. Пак бих подкрепил, само да знам какво се 
случва оттук нататък, за какво ги даваме тези пари и на кого ги даваме? 
Кой е собственикът на „Спартак“? Едни хора, които са заявили, че го 
издържат, а  пък явно не могат да го издържат. Защото аз тогава казах: 
хубаво, ще възстановим, ще дадем, има ли отбор? Да, доказаха, че има 
отбор. Влязоха в „Б“ група. Кой ще го издържа този отбор? Знаете за какви 
пари става дума даже и в България за издръжката на един футболен отбор. 
Тук един колега, Григоров мисля че беше, изреди отбори. Извинявайте, но 
ние имаме мъжки отбор по баскетбол, който е бил републикански 
шампион, който има невероятна школа, която тази година децата станаха 
републикански шампион, който е пред фалит – няма пари и не може да се 
конкурира с останалите отбори, а знаете какъв беше през годините отбора 
на „Академик“, „Черно море“ и така, както се е казвал… За него ако 
намерим 150  х.лв. или 250 х.лв. да има дадем, те ще се изкарат, може да 
станат и в тройката на България. Затова дайте да помислим реално, да се 
срещнем с някои хора, които се представят за собственици или за 
издържащи и да решим как ще се издържа този клуб. Ами че този отбор, 
ако влезе в „А“ група? Дай Боже, дай Боже…какво правим тогава? Кой ще 
им дава пари? Ние ли ще даваме? Ако сме ние, о`кей. Да, ние даваме пари, 
ние търсим пари и гледаме какво се случва. Аз не знам къде ще си играят 
мачовете, защото като гледам… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има къде да си играят мачовете, ама изчаквам да се изкажете, че и аз 

да се изкажа после…. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
А, добре. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
…, защото присъствах на комисията. Господин Карбов. 
 
Димитър КАРБОВ 
Благодаря, уважаеми господин председател. Респект към 

едновековна легенда като „Спартак“, която е близко до нас варненци, 
защото няма как. Ние имаме два футболни отбора „Черно море“ и 
„Спартак“, които са с даже историческа стойност вече, защото и двата ни 
отбора, с които трябва да се гордеем, разбира се, са с история повече вече 
от 100 години. За съжаление, „Спартак“ попадна в ръцете на едно 
търговско дружество, което мисли само за това как да прибере парите в 
джоба си и не се интересува нито от състоянието на спорта, нито от 
играчите, нито да търси млади таланти. Казвам го с прискърбие, защото 
моят големият син риташе дълги години и за съжаление, беше се 
превърнал като, как да ви кажа…като едно от момченцата, които всеки 
месец ги чакаха да си платят таксата, за да може треньорчето да си ги 
сложи в джоба или там ръководството, и може би да си посрещне 
месечните нужди. Една стотинка не влизаше вътре в клуба. За нищо не се 
даваше пари от тези пари, които се прибираха като такса, без да се издава и 
никакъв документ за това. Практиката продължава. Там не се гледаше кой 
е талант, кой има данни, кой има заложби. Гледаше се това кой си плаща 
таксата. И до ден-днешен продължава тази порочна практика. Предният 
път гласувах „против“ тези 100 х.лв., които Общински съвет – Варна даде 
за банкета. Нямам намерение отново да гласувам за едно неразумно 
решение което отново ще произведе това – парите да оттекат някъде. И 
наистина, тук господин Григоров е прав – ние тук, като общински 
съветници, трябва да вземем фундаментално решение какво правим с този 
футболен отбор? Какво правим с този клуб? Общински ли ще бъде, какъв 
ще бъде, какво ще направи Община Варна, за да потърси действително 
хора, които се занимават с това. Които могат да го поемат, да го издържат 
и дай Боже, да го изведат и в „А“ група, разбира се. Така, както е и „Черно 
море“. Вярно е, трудно е тази задача, за което и ние също можем да 
допринесем и да помогнем за това. Така че, тези пари няма да са 
последните. Ще има и други такива. И пак казвам, създаваме с тези 
решения една порочна практика, която вместо да мотивира ръководството, 
напротив. И на фона на това, че материалната база, която е прилежаща към 
стадион „Спартак“ – знаете, там проблемите са много – и залите, които 
приютяват други видове спортове, които са в окаяно състояние, борбата и 
т.н., бокса и куп други още спортове, които са при затворени врати. Мисля 
че една такава поредна оздравителна инжекция не където трябва, защото 
мисля, че ние можем да дадем и имаме възможност да дадем точно там, 
където има нужда. Не там, където няма нужда. Така че, моля ви, да 
помислите как ще гласувате. Благодаря за вниманието. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Карбов. Господин Атанасов, процедура? Ако е 

за процедура, аз да се изкажа преди Вас? Да….и ще Ви дам възможност за 
процедурата. Колеги, аз присъствах на заседанието комисията по 
„Финанси и бюджет“, на което изслушахме ръководството на футболния 
клуб. Беше обяснено за какво са необходими тези средства. И на комисията 
казах, сега ще се повторя. В последните две години положихме значителни 
усилия, за да си върнем базите и да направим всичко възможно да 
възвърнем достойнството на този клуб, нали, което беше по нашите сили. 
Без значение от това, което каза господин Атанасов, благодарности и т.н… 
Ние положихме всички максимални усилия, върнахме базите, осигури 
държавата средства за ремонт, ние осигурихме допълнително финансиране 
за ремонт на тези бази. Предстои до края на годината да бъде завършен 
ремонта на стадион „Спартак“, живот и здраве да е по-рано, дай Боже, и 
съответно клубът да си поеме базата в свои ръце. Да, в момента 
„Локомотив“ държат и част от базата на „Спартак“, но без основното 
игрище. Част от средствата, които в момента искат от нас, са точно за 
заплащане на такси на стадиона в Балчик, където се очаква да се играят 
официалните срещи. Общият бюджет, който те смятат че им е необходим, 
е близо 1 млн.лв. годишно за „Б“ група, като са успели да осигурят близо 
две-трети, даже три-четвърти бих казал от тази сума. В момента, 
неоказвайки исканата подкрепа, това означава, че те няма да се 
картотекират в „Б“ група, директно го казвам, нали – едно към едно – 
което пък за мен означава, че нашите усилия отиват към провал, тези две 
години, които положихме. Така че, ще предложа отново да подкрепите 
това предложение за решение, ще апелирам към вас. А по отношение на 
това, което каза колегата Атанасов, категорично заявявам от тази трибуна, 
че никой от нас няма да допусне, те поеха ангажимент когато взеха базите, 
и други спортове да бъдат допускани, специално на „Локомотив“. 
Категорично този ангажимент от тяхна страна ще бъде изпълнен. В 
противен случай аз лично се ангажирам да внеса предложение за отмяна на 
решението за предоставяне на базата на „Локомотив“. И ще им бъде 
прекратен договора. Това беше ясно поет от тях ангажимент, съответно ще 
си го изпълнят. Това са рисковете, колеги. Сега, всеки в крайна сметка, с 
гласуването си ще изрази своята воля. Аз пак казвам, че апелирам да ги 
подкрепим еднократно. Еднократно. Ако ме питате какво е моето мнение, 
аз не желая да има общински футболен клуб. Казвам го най-откровено, не 
съм фен на нито един от двата варненски клуба. Няма как те в момента, 
вие говорите за спонсори, те без база, без да покажат  конкретни резултати 
в „Б“ група, те няма как да си намерят сериозен спонсор. Помислете от 
тази гледна точка. Кой спонсор в момента, без стадион и без ясно бъдеще в 
„Б“ група ще им обърне внимание? Ако вие сте бизнесмени, а кажете… 
Стадиона все още не им е предаден. И не е готов. До края на годината се 
очаква да бъде готов. Така. Благодаря, колеги. Господин Атанасов, 



процедура. А, и доктор Митковски, реплика. Аз не съм отправял изказване 
спрямо Вас, така че… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, то си е горе-долу 

параграф 22, като Тубдиспансера. Т.е. положили сме някакви усилия, в 
един момент хем виждаме, че има нещо, което не е както трябва, само че 
пък това значи, че трябва да обърнем гръб на усилията, които сме 
положили до момента. Аз имам процедура, ако разбира се, вие се 
съгласите. Тъй като ги няма представителите, да отложим точката за след 
почивката и да изслушаме все пак представителите на клуба, и така да 
гласуваме. Казвам, след почивката да отложим точката, ако разбира се, 
приемете това нещо, за да чуем и все пак и другата страна на какво мнение 
е. Защото те си тръгнаха, мислиха че ще бъде след почивката финанси, 
затова моето процедурно предложение е да я отложим след почивката да 
разгледаме тази точка и естествено, да чуем тяхното становище. Благодаря 
ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Григоров, има процедура. Ако бъде прието предложението 

на господин Атанасов, дебата ще продължи, така че ще имате възможност 
да се изкажете по темата. Процедура от господин Атанасов да обявя 
обедна почивка преди гласуването и да продължим дебата след обедната 
почивка. Малко го перефразирах, за което ще ми простите. Разбира се… Те 
бяха тук, аз им казах че вероятно точката ще е следобед и да дойдат след 
13.00 часа, просто е моя грешката, че очаквах точката ще дойде следобед. 
Ще дойдат, ще се върнат. Режим на гласуване по процедурата. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 1; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
За протокола: Антоанета Цветкова – „за“ 
 
Обявявам обедна почивка до 14.00 ч., след което продължаваме. 

  



Следобедно заседание - начало от 14.00 ч. 
 
Присъстват 41 общински съветника, отсъстват: 
 
Антраник ШАКАРИЯН 
Божидар ЧАПАРОВ 
Борислав НАНКОВ 
Данаил ПАПАЗОВ 
Добрин ИВАНОВ 
Лидия МАРИНОВА 
Неджим НЕДЖИБОВ 
Петър ЛИПЧЕВ 
Христо БОЕВ 
Чавдар ТРИФОНОВ 
 

  



III. 
 
По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет“ относно: 
(1) – даване на съгласие и упълномощаване кмета на Община Варна 

да издаде запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната 
политика за изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания на територията на Община Варна“.  

(2) – изменение на решение № 1423-2/36/19.12.2018 г. на Общински 
съвет – Варна, даване на съгласие и упълномощаване кмета на Община 
Варна да издаде запис на заповед в полза на  Държавен фонд 
„Земеделие“. 

(3) – вземане на решение за започване на процедура за реда и начина 
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци за освобождаване на натрупаните в 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна средства за 
отчисления, за заплащане на предварителното третиране и 
оползотворяването на битовите отпадъци, образувани на територията 
на Община Варна. 

(4) – изменение на Приложение № 4 от бюджета на Община Варна за 
2019 г., във връзка с Комплекс за социални услуги за възрастни хора 
„Гергана“. 

(5) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на 
Община Аксаково. 

(6) – актуализиран  на Приложение № 21 „Списък на длъжностите и 
на лицата, които имат право на транспортни разходи от бюджета на 
Община Варна за 2019 г.“ от бюджета на Община Варна за 2019 г., в частта 
на дирекция „Туризъм“ при Община Варна. 

(7) - изменение на Приложение № 21 „Списък на длъжностите и на 
лицата, които имат право на транспортни разходи от бюджета на Община 
Варна за 2019 г.“ от бюджета на Община Варна за 2019 г. в частта на 
дирекция „Здравеопазване“ при Община Варна. 

 (8) – приемане на такси за водовземане от минерални води, 
определяне на общото водовземане на минерална вода и служебно 
изменение на действащите към момента разрешителни за водовземане от 
минерални води, както и продължаване срока на действие на изтекли 
разрешителни. 

 (9) – допълнение на т. 13 от Приложение № 2 към Наредбата за 
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги 
на територията на Община Варна. 

(10) – отпускане на финансови средства на Футболен клуб 
„Спартак 1918“ от бюджета на Община Варна за 2019 г. 

(11) – отпускане на финансови средства за основен ремонт и 
реконструкция на параклис в централния Варненски гробищен парк. 



(12) – отпускане на целева субсидия за извършване на ремонт на 
фасадите на Хирургичен блок към МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД. 

(13) – предоставяне на финансови средства за обновяване фасадите 
на Арменското училище и Арменската църква „Свети Саркис“. 

(14) – даване на съгласие за издаване на Запис на заповед в полза на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройство и 
съфинансиране от бюджета на Община Варна за 2019 г. по Проект 
„Модернизация на образователната инфраструктура на територията 
на град Варна“. 

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Митковски, искахте преди почивката изказване си спомням да 

направите, желаете ли сега да го направите?  
Има представители на ръководството на „Спартак“ на футболния 

клуб, ще дам думата на тях, ако не възразявате, господин Григоров. 
Заповядайте, кой ще е? Господин Зафиров предполагам, ще се наеме с 
тежката задача. Заповядайте. 

 
Мартин ЗАФИРОВ 
Извинявайте, че не знам точно къде да застана, но наистина не ми се 

случва всеки ден да говоря през подобна аудитория, на наш език казано 
така „висока топка“. Бях в залата, разбрах че по-късно ще е точката 
нашата, затова и излязох. Съжалявам, че не бях тука и не съм чул 
въпросите към нас, но те общо-взето са ясни. Искам да кажа, че Футболен 
клуб „Спартак“ работи и е жив отново, от 8 месеца горе-долу. За това 
време ние с вашата подкрепа, искам дебело да подчертая – с вашата 
подкрепа - постигнахме много. Като се върнем назад във времето може 
спокойно да кажем, че ние – пак казвам, с вашата подкрепа, върнахме на 
хората на Варна, на Община Варна 54 декара в центъра на Варна. И това 
ние всички заедно. Кой повече, кой по-малко – няма да влизам в детайли. 
Няма и такова значение. Оттогава насам Футболен клуб „Спартак“ се 
опитва всячески да оцелее, да се самоиздържа и да не молим никой за 
помощ. Вие ни помогнахте многократно, за което дълбок поклон! Няма да 
крия, че без вашата помощ щеше да ни е изключително трудно, а дори и 
невъзможно. Всички знаем колко ни помогнахте. Издействахме държавна 
подкрепа 1 300 000 лв. за изграждането на нов стадион. Вие ни допомагате. 
Успяхме да намерим финансиране единствено по рода си в България и 
държа да кажа, че ние в трета дивизия, в третия ешелон, третото ниво на 
българския футбол, бяхме единственият отбор в България на 
самоиздръжка. Преминаването ни в професионалния футбол, за съжаление, 
води до тройно по-големи разходи. Ние не ги искаме от вас тройно по-
големите разходи. Ние искаме помощ, която ни липсва поради ред 
причини. Не малка причина – забавянето на строителството на стадиона, 



от което се дръпнаха наистина много спонсори. Казаха – дайте да видим до 
къде ще я докарат, кога ще го пуснат, за да можем да разположим 
рекламни пана, да разположим логата си. И това ни върна в много тежко 
състояние за професионалния футбол. За съжаление, там разходите са пак 
казвам – по три, по четири. Наемите, които ни се налага да плащаме в 
момента за наемането на стадиони, терени за тренировка са за мен 
умопомрачителни. Аз такива цифри дори и не предполагах, че може да се 
стигне, но за съжаление това е истината и всеки си иска средствата. 
Именно това наложи да помоля вас за помощ, която ще стабилизира 
„Спартак“ в професионалния футбол. За да не го върнем на нивото, което 
беше преди една година всъщност, когато „Спартак“ го нямаше и 
половината варненска общественост беше много зле, много – не знам как 
да го кажа, пак ви казвам – много рядко, почти никога не ми се налага пред 
подобна аудитория да говоря и ми е действително трудно. Ще простите, 
ако бъркам и с етикецията понякога. Но това, което създадохме всички ние 
заедно, върна надеждите на много хора. Те са на път отново да се сринат, 
ако всъщност ние, т.е. вие – не подадете съвсем малка ръка. Къса ръка. 
Конкретно по въпросите. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз благодаря. Колеги, давам възможност, ако някой има конкретни 

въпроси да ги поставя пред господин Зафиров. Да, господин Григоров 
заповядайте. Господин Григоров, после господин Атанасов, д-р 
Митковски. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Наистина пътят, който извървяхме беше стръмен, доведе до 

възстановяване на Футболен клуб „Спартак“, „Локомотив“ беше 
предоставен на Футболен клуб „Спартак“, заради което общината плати 
1 300 000 лв. неустойка на „Инжстрой“. За ремонта доплатихме вече не 
помня каква сума. Дадохме още 100 000 лв. за честванията. Сега искате 
още 250 хил. лв. Т.е. в този кратък период от около една година приноса на 
Община Варна за възстановяване на Футболен клуб „Спартак“ евентуално 
ще бъде около 2 млн. лв., на държавата около 1 300 000 лв. Искам да ви 
кажа, че горе–долу, не знам дали всички останали спортове на територията 
на Община Варна получават тези средства. За цяла година. И в това няма 
нищо лошо, ако обаче не усещаме угрозата, че тази помощ ще се превърне 
в перманентна и ще се налага общинският съвет постоянно да подава ръка. 
За вас малка ръка 250 хил. може да е, но за нас като общински съветници 
въобще не е малка ръка. Съжалявам, че тук не виждам – а, виждам един от 
хората, с които така да се каже се борихме за възстановяването на 
„Спартак“, но не виждам нито Евгени, нито Стефан, които така се кълняха 
и декларираха, че ако вие стопанисвате двете бази, ако – безвъзмездно 
естествено, ако се направят ремонти и т.н., и т.н. – клуба ще може да се 
самоиздържа. Сега става ясно, че това не е точно така. Оставяме на страна 



въпросът, че при определени обстоятелства, т.е. общината ако е собственик 
на стадиона, ако се направят ремонтите ще има спонсори желаещи. Така, 
да не се връщаме. Затова аз преди един час използвах етикета, че се 
чувствам излъган и продължавам да се чувствам по този начин. 
Конкретните ми въпроси са следните – ние като хора, които отговаряме за 
публичните средства искаме ясна и точна обосновка за какво се 
изразходват и ще се изразходват парите. Отговор на този въпрос за 100-те 
хил.лв., които ви отпуснахме за честванията на 100-годишнината на 
Футболен клуб „Спартак“, аз до ден-днешен не съм видял отчет за 
разходите, но чух че има някакъв отчет, който възлиза на 96 хил.лв. 
Независимо, че най-голямото перо, което беше заложено в този 
проектобюджет беше свързан с мач с първокласен европейски отбор, ако 
не се лъжа разхода тогава беше някъде около 40 хил. лв., беше заложено в 
проектобюджета. Този мач не се състоя , но въпреки всичко парите са 
изразходвани. Т.е. това, което аз си правя като извод е, че вие разходвате 
меко казано с лека ръка и леко безотговорно този обществен ресурс за 
купи, фланелки, банкетчета и т.н. съвсем безотговорно, защото беше редно 
нали, ако този футболен мач не се състои, вие да използвате тези средства 
или да ги върнете в общината, или да кажете бихте ли ни ги предоставили 
примерно за детско–юношеската школа. Т.е. аз не съм готов да гласувам 
тези 250 хил.лв., докато не видя подобен подробен отчет за тези 
изразходвани първо 100 хил.лв. Второ, не мога да се съглася с Вашето 
искане, което е точно половин страничка, а мотивите и писмото 
приложени към него са още половин страничка, в която ей така ангро са 
нахвърляни суми – наем на стадион, такси за съдии, охрана, наеми на 
официални тренировъчни терени, ток, вода и т.н. Значи предполагам нали, 
че във Вашите редици и в управителния съвет има финансово грамотни 
хора и е редно нали цялата тази разходна част, тя да бъде прецизно 
остойностена. Т.е. транспортни разходи, ще ходим до тука, ще ходим до 
там, така ще правим, по толкова пари – еди колко си. Съдийските такси за 
еди колко си мача са, на мач еди колко си – еди колко си пари. И така нали 
ще стигнем до разходната част. И да приемем нали, че разходната ви част е 
906 хил.лв. за една година. Искам да запитам от къде ще дойдат другите 
650 хил. лв.? Т.е. вие искате от нас 250, за да си покриете всичките разходи 
вие трябва да имате 650 хил.лв. Защото аз се опасявам, че вие тези 650 хил. 
лв. няма да ги намерите и няма да ги имате, и ще дойде вторият полусезон, 
в който отново ние ще се събираме, ще говорим този разговор и отново пак 
ще дадем някакви пари. Така че много ви моля, това е обществен ресурс. 
Всички тука в тази зала са добронамерени, искат да го има „Спартак“ и т.н. 
Но не може така фриволно да изразходваме обществения ресурс. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Господин Атанасов. След това д-р Митковски. 
 



Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, още преди две 

години тука, когато за първи път започнахме да говорим за „Спартак“ и се 
отпуснаха първите пари, казах много точно и ясно, че ентусиазмът 
приключва там, където започва управлението. И това нещо, когато 
премине, започва сериозната работа. Обърнах внимание точно за това. 
Сега, най-краткият път в човешкият живот е от „осанна“ до „разпни го“. И 
феновете по цял свят могат за броени минути и часове едно ръководство от 
това да го носят на ръце, най-накрая да го хвърлят. Така че един от 
въпросите е – имате доста, поне заявявате, че имате доста голяма членска 
маса. Интересува ме, най-вероятно те плащат някакъв членски внос. Какви 
са – ако плащат разбира се - какви са постъпленията от този членски внос? 
Ако ги има. И второто, което го коментирахме преди почивката беше, че 
базите ще се ползват и от други спортове. Конкретно, защото зададох на 
комисията към вас този въпрос, а днеска разбирам, че сте имали среща с 
единия от спортовете, конкретно с ръгбито, защото бях задал конкретен 
въпрос, като заявеното от Вас, ако е истина, т.е. че до извършването на 
ремонта няма проблем да се ползва, а след това няма да се ползва, за мен е 
крайно неприемливо. И искам от вас да отговорите тука пред всички, за да 
разберем така ли е, не е ли така? Наистина получавате ли членска маса, 
някакви пари? И една цялостна визия ще Ви помоля, което все пак трябва 
да го има във всеки бизнес, независимо какъв е той. Как виждате 
развитието на отбора? Откъде виждате прогнозни финансови постъпления? 
За да стане много точно и ясно евентуално какво ще е нужно. Защото си 
мисля, че въпреки че колегите не са настроени и аз също не съм много 
позитивно настроен, но ще има нужда и от още пари, убеден съм в това. 
Въпросът е, че сме тръгнали по един път, докарали сме я до някъде, трябва 
да има някакъв успешен завършек. Оттам нататък обаче, в момента, в 
който тръгнете помощните колела ще ги свалим. Ще трябва да карате 
нормално. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Д-р Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Господин председател, колеги, приятели от „Спартак“, аз съм 

Черноморец. И съм от хората, които помнят Зафиров, когато играеше и във 
Варна, и се учудих даже когато разбрах, че се е хванал с тази неблагодарна 
задача. Това, което сме си говорили, което сме го направили е донякъде, 
което ще направим е възстановяването на стадиона и на базата. Но 
стадионът не издържа един отбор. Няма как. Платната, които ще се сложат 
около стадиона и те не могат да ви издържат. Също няма как. Тази 
картинка съм я гледал в „Черно море“ преди сегашния собственик да го 
поеме – те бяха на същото дередже като вас. Само че хайде, имаше база, но 
базата нищо не значи. Дори да отдавате под наем, каквото и да правите не 



можете да издържате отбора по този начин. Нито той може да го издържа, 
нито феновете. Няма такъв отбор, който се издържа от феновете. Трябва 
собственик. Това, което Ви казаха и Атанасов, и Григоров, добре – даже и 
да ги дадем тези 250 хил., нищо не значи. Нищо не значи и те за никъде 
няма да ви стигнат. Хайде, ще ви стигнат примерно да се картотекира, да 
се регистрира, да може да започне първенството. Оттам нататък? Виждали 
сме много пъти, поне Зафиров знае, когато отбори прекратяват участието 
си в „А“ и в „Б“ група точно поради това, че не могат да се издържат и че 
собственикът им, или спонсорът им, какъвто е там, се е оттеглил. И 
изпадат в долни групи. То това стана и със „Спартак“. Просто останаха без 
собственик. Предполагам, че той вече се е опарил от варненската 
действителност, като е тръгнал да търси спонсори из Варна от фирми и т.н. 
Много трудна работа. Няма ли едно голямо – собственик или фирма 
голяма, която да ви вземе, нищо няма да се получи. Аз това искам да знам. 
Добре, Атанасов каза – даже и да ви дадем тези 250 хил., какво се случва 
оттам нататък? Това между другото, което си коментирахме преди обяд, 
когато вас Ви нямаше – в България има общински отбори. „Берое“ е нещо 
подобно – държавен, общински. Така че има.… Също, и „Монтана“. … И 
т.н. Може да се мисли, ако примерно ръководството на общината, 
председателят на общинския съвет, общинският съвет, кметът решат, може 
„Спартак“ да стане и общински отбор. Да бъде на издръжка на общината. 
И това е възможност. Поне знаем кой е собственикът. Какво е вашето 
виждане? Кой ще ви издържа? Вие не можете, то е ясно. Иначе до сега 
Бербатов и той щеше да си купи отбор в България. Не си е взел. Това 
неясно бъдеще, дори и прекрасен стадион да имате – стадиона няма да 
привлече собственик на отбора, защото каквито и реклами да сложи той, 
знаете – издръжката на отбора и евентуалната възвръщаемост идват от 
съвсем други неща. Не от реклами по стадиона, които са едни и същи 
горе–долу в цяла България, на едни и същи фирми. Това ми е въпросът. 
Кой ще ви издържа оттук нататък? Имате ли яснота? Защото пак ви казвам, 
във Варна има една или две фирми, едната вече издържа „Черно море“, 
другата мисля, че още не се е хванала да издържа, която може да издържа 
футболен отбор, професионален в „Б“ и „А“ група. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Освен да им кажете коя е втората фирма. Благодаря. Д-р Станев, 

заявка. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, когато един 

въпрос се гледа на парче винаги той няма, не изглежда нито едно решение 
подходящо. И нито едно решение не изглежда правилно. И всъщност по 
въпросите със „Спартак“ е имало два проблема. Единият е бил, че не са се 
предлагали крайни решения или ако са предлагани, не са били подкрепяни. 
А вторият проблем е бил, че гласуванията в залата винаги са ставали… аз 



съм гласувал по убеждение. Много хора гласуваха под страх. Днеска за 
втори път казвам това. Да, аз съм бил свидетел тука. На 04.08. преди 
четири години. Бил съм свидетел и на други неща, за едни 200 хил., които 
бяха предложени – там отгоре викаха като ненормални. Аз винаги ще 
гласувам „за“ това да се дадат пари за „Спартак“. Д-р Митковски е 
черноморец, аз въпреки всичко го уважавам, но аз съм участвал и в акции 
за „Черно море“. Даже едни такива малко по-специфични акции, хайде да 
не казвам, че още не са минали достатъчно години. Но в случая, според 
мен, всички се чувстват излъгани. Е как се чувствате излъгани? Аз от тази 
трибуна съм казвал, че това нещо което се говореше по-миналата година 
при реформирането – и реформата не може да даде тези резултати. Аз съм 
го написал черно на бяло. 180 – 200 хил. могат да се взимат годишно от 
експлоатацията на базата и то при положение, че се ползва собствен 
водоизточник, използват се други елементи от намаляване на разходите. 
Още от едни реклами да се вземат 180 – 200 хил. и то при положение, че е 
готов стадиона. Това са 400 хил. 1 200 000 е минимума необходим за един 
футболен отбор от професионалния футбол, който да се занимава със 
спорт, чиято база - детско–юношеския футбол е шест, седем, осем пъти по-
голяма. В града има 10-на юношески школи частни. Те нямат работа там. 
Те имат работа в „Спартак“. И аз знам, че вие сте убедени, че  там има 10 – 
12 хлапета, които са истински таланти. Нищо, че съм плют 15 години от 
„Спартак“. Аз обичам „Спартак“. И знам, че много хора във Варна го 
обичат. Затова гледам тия деца, защото те ще бъдат бъдещето на 
„Спартак“. А сега, по въпроса. Аз ще гласувам „за“ тези 250 хил. лв. И то 
ще гласувам чистосърдечно и чисто правилно. Аз знам, че ако не се намери 
спонсор, ще гласуваме още едни 250 хил. – пардон, ще се гласуват есента 
още 250 хил. Дано да не са и повечко. Макар че мога да се закълна, като 
спортен деятел, че и аз бих могъл да изкарам с 250 хил. до ноември месец. 
Само че това не е изкарване, това е мъка. И след това вторият полусезон да 
започне така. Ще гласувам, защото задачата и обещанието, което дадоха 
навремето не Марти, други хора – беше, че имат 100 % спонсор и аз знаех, 
че лъжат. И не лъжат нас, лъжеха себе си. Не може, аз знам за какво става 
въпрос. Аз знам какво означава да си спонсор. Преди да дойда тука днеска, 
на обяд си прегледах сметката. Е, брат ми се смя. За едни минали години, в 
които съм бил един скромен дарител. Аз знам какво означава това. Затова 
ви приканвам да гласуваме. Ако искаме да правим нещо обаче по-различно 
от това, което ще направим и сега, и следващия път, ще трябва просто 
институционално – не господин председателят, господин кметът и 
господин министър-председателят да се занимават със „Спартак“ и с 
нашите проблеми. Институционално трябва стратегически да решим 
въпроса. Моето предложение е близо до това, което д-р Митковски 
предлага. Има две положения: едното е общински отбор, а другото е да 
направим спортен холдинг, който се занимава с издръжката на детско–
юношеския футбол и с издръжката на футбола във ФК „Спартак“. 
Благодаря. Но това предложение няма нищо общо със сегашните решения. 



Просто го казвам какво е. Иначе аз ще гласувам. И ще гласувам, защото  
едно нещо положително ще кажа в цялата работа. Защото идват тука и 
искат мангизите, без да се крият. Няма там отстрани задкулисно… спирам 
да говоря. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тъкмо навреме. Господин Бузев, заповядайте. Разбира се, за Вас 

винаги. Имаме нужда от Вашето мнение, което е компетентно. Доказали 
сте го във времето.  

 
Виктор БУЗЕВ 
Благодаря господин председател, дами и господа общински 

съветници, аз ще отправя една молба. Няма нищо общо с… Просто 
използвам това, че господата от предполагам управителния съвет, не 
разбирам от футбол, но предполагам, че вие сте хората, които можете да 
въздействате на вашите фенове и на членовете на клуба, или не знам какво. 
Става въпрос за следното нещо – да, имаше екзалтация, еуфория, 
„Спартак“ се възражда, аз също искам вечно дерби да има във Варна, като 
всеки един голям град. Обаче на чисто нови подлези, оправени от 
общината, инвестирани пари – тези надписи ми идват в повече. И аз малко 
се обиждам от цялата работа. След като общината подава така ръка и на 
пътя за „Златни пясъци“ навсякъде надраскано. Еми те, туристите нищо не 
разбират. По-хубаво направете си 20 – 30 знамена, имате супер яка 
емблема, и ги закачете някъде, отколкото да се драска. Защото това е 
драскане. Значи общината помага на инициативи свързани с графити, това 
е стрийт арт, нали улично изкуство. Ама това е драсканица и естествено и 
веднага от другата страна и „Морето“ и те отиват, драскат върху туй и то 
стана пълна трагедия. Това е моята молба. Обърнете внимание – не е това 
начина, ако искаме да сме на световно ниво. Благодаря за вниманието. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на господин главният архитект на Община Варна. 

Процедура от д-р Станев за прекратяване на… Искаш изказване ли?... 
Процедурата… Добре, дайте с няколко изречения просто. Колеги, моля за 
тишина. Нека да изслушаме и след това правя процедурата, подлагам на 
гласуване процедурата. 

 
Мартин ЗАФИРОВ 
Не знам, ако нещо обърквам, но мисля, че трябва да отговоря все пак 

нали. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
 



Мартин ЗАФИРОВ 
Все пак има зададени въпроси. Първо към господин Григоров. Значи 

отчета за 100-годишнината е направен още на 30.12. Казвате, че там са за 
банкетчета – това е много, много, много малка част от средствата, за които 
пак ще благодаря на всички вас. И отчета е предоставен на общината. Не е, 
повярвайте ми, само за знамена и там подобни неща. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Той може да се запознае с него, така че .. 
 
Мартин ЗАФИРОВ 
Да, по всяко време. Специално вие, като част от общински съвет – 

даже  е хубаво, бих се радвал да го направите. Ще прощавате, ако забравям 
някой въпрос. Може да ми напомняте само. Относно спортовете на 
„Локомотив“ – а, да, издръжката. Казахте, че сме написали твърде малък 
лист. Признавам си, не съм финансист. Аз съм го писал лично. Не можем 
да си позволим такъв финансист. Затова трябва да се справяме ние. Но 
повярвайте ми, не случайно съм написал въпросната сума, която искаме. 
Защото, както за издръжката на клуба не сме ви искали една година и беше 
направена точна сметка как ще изкараме „Б“ група и как ще влезем в 
професионалния футбол, и не сме поискали една стотинка издръжка. И си 
направихме много точна визия и ясна. Просто се сблъскахме с един 
проблем, който – ок, дори от моето невежество може би не очаквах да 
дойдат толкова допълнителни разходи. Но сумата, която съм заложил и ви 
моля да ни помогнете, не е точно това което казвате. Че видите ли как след 
три месеца пак ще искаме 250. Не, не, не, съвсем не е така. Аз не казвам, че 
„Спартак“ ще е на топ ниво. Няма да е на топ ниво, не можем да си 
позволим такива високи заплати, каквито могат да си позволят 50 % от 
отборите в „Б“ група, общинските отбори в „Б“ група. Не знам защо доста 
често чувам – ние нямаме намерение да става отборът общински. Това не 
мисля, че е толкова срамно. Ще ви кажа за разходите за 100-годишнината 
също, както казахте защо не сме поискали остатъка от 40 хил. лв.? За 
първи път чувам, че ще плащаме 40 хил. лв. за отбор от високо европейско 
ниво. Господин Григоров, ние поканихме ветераните на „Манчестър 
юнайтед“ и разхода струваше 250 хил.евро. И имахме подписан договор, 
стига стадиона да беше готов. Това е истина и мога да Ви покажа 
документите. Тази сума не сме ви я искали. Намерихме си спонсори, които 
да финансират докарването на  „Манчестър юнайтед“ в България за първи 
път, след официалната среща на „Спартак – Варна“ преди доста години. 
Нямаше да е платена от нас тази сума, от импресарио щеше да е платена – 
„БТВ“ щеше да плати голяма част. Това беше залегнало като наша идея. 40 
хил.лв. международен футболен, известен топ футболен клуб да поканим? 
Това е супер несериозно. 40 хил. лв. са само билетите за самолет. Може би 
има разминаване в информацията. Аз не искам да кажа … 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Той е бил за организиране, а не цялостното финансиране на целия – 

да. 
 
Мартин ЗАФИРОВ 
За организиране на турнири за деца и за ветерани. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това може да се уточни допълнително. 
 
Мартин ЗАФИРОВ 
Аз съм убеден, че Вие сте стократно по-добър финансист от мен и 

сам знаете, че топ клуб на световно ниво едва ли ще дойде за по-малко … 
Относно спортовете на „Локомотив“ – с представители на ръгбито, 

това е истина, се срещнахме днес сутринта в 11 ч. Предали са ви правилно 
моите думи. Може би, без да искат са пропуснали един сериозен факт. 
Говорим за първи помощен терен на „Локомотив“, който в момента самите 
се опитват да го върнат на някакво ниво, за да могат да играят. Самият 
факт, че това се случва, нали никой не е забранил там да влизат. Идеята, 
нашата идея е там да намерим финансиране и сме на път да го направим за 
чисто нов изкуствен терен. Което автоматично изкарва спорта като ръгби 
от подобен терен. Не че е много, че аз го искам, но такъв им е спорта. 
Затова си мислех, че трябваше да преминат директно на другия терен, 
който идеята е да е естествен. О`кей. На „Локомотив“ имаме, ще пропусна 
клубове по лека атлетика 6 на брой; 2 клуба по каланетика; 2 по 
гимнастика; огромен брой свободно влизащи граждани; стрелба с лък; 
очаквам ветроходството скоро да дойде – дали ще може? Ще може. Така че 
аз не мисля, че ние сме върнали някой. Те са – ако отидем сега всички 
заедно на „Локомотив“ - ще видите 150 човека, от които 20 футболисти 
деца. Изобщо не ни стига базата, затова се чудим какво да правим. В 
смисъл нищо не си мислете, че сега ще започна да ви се моля за 
допълнителни средства за базата. Ние започнахме , господин Григоров, с 
60 деца, а в момента имаме 250. Тенденцията е да станат много повече, 
стига да имаме къде да ги настаним. Нямам нищо против никой спорт. Но 
дайте да са с конкретни и ясни правила, защото в момента там е буквално 
батак. Ние сме нагърбени с всичко – да чистим, да косим, пак с ваша 
помощ. Да чистим, да обезпаразитяваме – никой друг не го интересува 
нищо друго. Като изключим отбора по ръгби, който се опитва да вдигне 
малко, да си пооправи терена. Никой друг с нищо там не е ангажиран. И 
чувам страхотни думи. Дори ме заплашват с вашите имена. Вие ще видите, 
аз ще се обадя на еди-кой си, вие ще видите… Добре де, поне си изчистете 
бутилките, където ги хвърляте – а бе ти ли ще ми казваш… Това е в 
момента в „Локомотив“. Ако не създадем някакъв ред – кой под какви 
правила ще влиза и ще излиза, в най-скоро време там няма да се ползва от 



никой. А ние в момента имаме 250 деца. Целта ни е 400 деца. Ще го 
направим. Както казах преди шест месеца, че ще достигнем 200. 

Относно спонсорите и терените. Мога в цифри да покажа какво ние 
губим с невлизането на стадиона. В цифри мога да покажа. И не е точно 
така, че един стадион не може да помага на футболния клуб. Само от 
телевизионни права ще загубим 30 хил.лв. Само от това. От рекламни 
права няма да го коментирам. Договорите ни са с една марка, трикратно 
спаднала заради невлизането му. Но да, на ръба сме, трудно ни е, няма да 
сме топ отбор, защото повечето отбори са с огромни бюджети. Но сме си 
ние. Нямаме рицар на бял кон, който както в повечето случи след една 
година–две изчезва и повлича със себе си всичко, каквото може да 
прилапа. 

По отношение на членския внос – питаха ме и за членския внос. 
Преди един месец на управителен съвет решихме да има членски внос на 
всеки член, на общото събрание. С днешна дата те са 186, започна 
поетапното вкарване на средствата. 10 лв. е членския внос. За 
управителния съвет това е многократно повече, но това няма никакво 
значение. Ние сме девет човека в управителния съвет. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз мисля, че това бяха въпросите. Колеги, ако нещо изпускаме?... 

Откъде очаквате да набавите остатъка от бюджета годишния? 
 
Мартин ЗАФИРОВ 
Да, извинявайте, пропуснах го този въпрос. Но пак се извинявам, не 

ми се случва всеки ден да съм на подобна трибуна. Няма да ви кажа, че съм 
сериозно притеснен, между другото. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Личи Ви. 
 
Мартин ЗАФИРОВ 
Да... Еми откъдето влязохме в „Б“ група, в професионалния футбол. 

Подписахме един рекламен договор, който ще ни добави…  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама вижте, в момента даже има и телевизионно предаване и върви 

на живо. Тия въпроси спокойно можеше на комисия да дойдете и да си ги 
зададете. Конкретика …   

 
Мартин ЗАФИРОВ 
Аз нямам нищо против да ви покажа …. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кажете останалите приходи. 



 
Мартин ЗАФИРОВ 
Останалите приходи са приходи от отдаване под наем на помещения; 

приходи от рекламни пана и на „Локомотив“, и на „Спартак“; приход от 
тенис кортове и от изкуствени игрища на „Спартак“. Колкото да ви се 
струва невероятно, с ваша помощ, която моля днес и с дай Боже някакви 
малко късмет, ние ще оцелеем в „Б“ група. Ще оцелеем. Няма възможност 
за повече. В смисъл, ако ми липсваха повече средства – нахално, не 
нахално, сигурно щях да ви ги искам. Но ви искам точно това, което 
действително ми трябва. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Е не, не, стига, моля ви... Моля ви. 
 
Мартин ЗАФИРОВ 
Момент, момент. Много хубав въпрос. Рекламно пано говорим 

Община Варна? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По-добре да реализират приходи от това нещо, от тази реклама. 
 
Мартин ЗАФИРОВ 
Разбирам Ви, какво искате да ми кажете за транспаранта. Не, 

транспаранти по време на мач не се слагат. Слагат се на топ места, няма 
сега да влизаме в детайли къде се слагат, но рекламно пано Община Варна 
в проекта ни за визията ….. Да, да, аз много добре Ви разбирам какво 
искате да ми кажете за този транспарант. Да, в смисъл ..  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз по-скоро имам един апел към вас и той колегата мисля, че 

Григоров го каза в част от изказването си – за нас е много важно 
разходването на тия средства да бъде прозрачно. Апелирам към Вас за 
периодични отчети, в случай че разбира се вземем решение, за периодична 
отчетност, ясна и точна. Аз съм сигурен, че можете са го направите и не е 
необходимо да разполагате с финансови експерти и т.н., и т.н. Периодична 
отчетност, прозрачни отношения, за да се вижда как се харчи. Защото, 
както и колегата Григоров, това е обществен ресурс. За нас това е важното. 
Другото, вие като резултати и всички ние го виждаме. Нали това, което 
зависи от вашият труд и вашето усилие. 

 
Мартин ЗАФИРОВ 
В отговор на този въпрос – аз... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
То е апел по-скоро. 



 
Мартин ЗАФИРОВ 
В смисъл - апел. То трябва да си има такава отчетност. Аз ще 

помоля.. Г-н Григоров да си отдели от времето и когато желае, по всяко 
едно време, с който иска, да му покажем каквато иска отчетност. По всяко 
едно време... Е, до другата седмица – добре. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, колеги. Аз да благодаря. Има процедура. Процедура. … 

Приключихме с въпросите. .. Не. 
 
Мартин ЗАФИРОВ 
Добре, пропуснал съм нещо. Кажете. …. Искате да ви обещая, че 

няма да искаме нищо повече до края на годината от вас ли? … Мога да го 
поема – да.  

 
Григор ГРИГОРОВ 
До края на целия футболен сезон. До догодина до юни месец. Докато 

свърши футболното първенство. … Извинявайте – Вие сте написали 906 
хил. лв. за сезон 2019/2020 г. Да Ви го покажа ли? 

 
Мартин ЗАФИРОВ 
Не, не ми го показвайте. Аз съм го писал. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Така, т.е. това са вашите разходи – 906 хил. за този футболен сезон – 

есенен и пролетен. Така ли е? 
 
Мартин ЗАФИРОВ 
Точно така. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Т.е. Вие ще си осигурите 650 хил. лв. и догодина на пролет няма да 

искате повече пари. Нали така? 
 
Мартин ЗАФИРОВ 
За следващия сезон 2021 може да помогнете малко. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Не 2021 .. Може … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, говорим за конкретния сезон. 
 
 



Мартин ЗАФИРОВ 
Да, да, да. Да не разводняваме. Извинявам се. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
И какво казахте всъщност не чух? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Каза „да“. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Казахте – да, няма да искате повече. Добре. 
 
Мартин ЗАФИРОВ 
Цифрата, която съм я записал ни е достатъчна. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Добре. Ясно. Ок. Аз Ви вярвам. И още нещо, тука колежката ме 

подсети – понеже така или иначе с тези 250 хил. лв. Община Варна ще се 
яви най-големият ви спонсор, може ли на фланелките ви да пише Община 
Варна или нещо от този род, с което нали вие да окажете нужното … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама защо бе, колеги – това са приходи, които те могат да реализират 

допълнителни от реклама, ние в момента – аз това се опитвам да ви кажа. 
Не е самата изработка на фланелките. .. Добре, колеги. Питайте – да. 

 
Мартин ЗАФИРОВ 
Вижте, господин Григоров – с удоволствие. Да, да, ще Ви отговоря с 

удоволствие. С удоволствие ще Ви отговоря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля ви, нямаме нужда от това нещо. 
 
Мартин ЗАФИРОВ 
С удоволствие ще Ви отговоря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Никой нищо не е казал по отношение на ветераните. Не знам какво 

сте чул. 
 
Мартин ЗАФИРОВ 
Аз искам да кажа, че играя във ветераните в момента и ние ги 

финансираме да играят мачовете си. … Да, тренират на „Локомотив“, да, 
там тренират. .. Те там тренират с никаква отговорност към нищо, само да 
подчертая. Към нищо. Не ги интересува абсолютно нищо. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Тука държа да подчертая следното – аз направих изказване и преди 

почивката. Това последно, преди да подложа на гласуване предложението 
по същество, защото виждам, че няма други изказвания. 

По отношение на това за останалите спортове – ясно и точно, както 
казахте трябва да има регламент кой какви разходи си поема. Категорично 
от друга страна нали не изразяваме съгласие да ползват напълно 
безплатно, както казахте – да хвърлят бутилки, да отказват да си ги чистят 
и т.н. В това отношение ще имате пълна наша подкрепа. 

 
Мартин ЗАФИРОВ 
Изключително арогантно поведение на лекоатлетите. Изключително 

арогантно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Регламентирайте им Вие – с договори ползването... 
 
Мартин ЗАФИРОВ 
Единствено ръгби и борба клуба идват на разговор. Никой друг не го 

интересува за нищо. Влиза и казва това е наше. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Процедура, д-р Станев... Нека до подложа първо неговата процедура. 
 
Мартин ЗАФИРОВ 
Това е много важен въпрос – на господин Григоров да отговоря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не, достатъчно. Благодаря. Процедура казах. Стига колеги. Сега 

става говорилня. Много моля... Даже не сте поискали и думата. 
Съжалявам. Процедурата е за прекратяване на дебатите от д-р Станев от 
преди 15 мин. 

 
Янко СТАНЕВ 
И да не се превръщаме в проблема на „Спартак“, който е възпитание 

на феновете. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Призовавам ви да присъствате на комисиите, когато има такива 

интересни теми. Ще се радвам този дебат да го правим там. Специално Вие 
можете, аз знам че можете точно да си планирате времето. Умеете го. 
Процедура. 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 21, предложението се приема.* 



 
Прекратяване на дебатите – приема се. За протокола: Даниел 

Николов – „за“, Стен Лазаров – „за“, Николай Няголов – „за“, Григор 
Григоров – „за“, Ивайло Митковски – „за“, Любомир Роев – „за“. 
Прекратяваме дебатите по темата. 

Процедура за какво само ми кажете, заповядайте. Аз я виждам 
заявката за процедура. Пак прекратяване на разискванията. Повторно. 

 
Димитър КАРБОВ 
Благодаря на уважаемия господин председател. Да, съвпадна с 

предложението, т.е. исканата процедура от д-р Станев. Но аз ще използвам 
и възможността, че ми дадохте думата да направя една корекция на това, 
което казах преди да излезем в обедна почивка, тъй като аз апелирах тука 
пред всички колеги общински съветници, да не подкрепим това 
предложение за отпускането на тези 250 хил. лв. за Футболен клуб 
„Спартак“. Но тъй като спортистите винаги са били мъже на честта и това, 
което и господин Григоров преди малко изясни, а то беше свързано дали 
тази сума ще бъде окончателна в този сезон като сума, която ще бъде 
търсена от Футболен клуб „Спартак“ от нас общинските съветници на 
Варна, тъй като говорихме и за това, че това е публичен ресурс, който се 
харчи от данъците, които събира Община Варна все пак. Така че, аз го 
приемам наистина за основателно и щом като гарантира господин Зафиров 
от тази трибуна, разбира се пак казвам – разчитам на това, че мъжете 
спортисти са тези, които държат на своята дума, аз ще подкрепя 
направеното предложение. Благодаря за вниманието. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Карбов. Гласуваме по същество предложението 

за отпускане на 250 хил. лв. на професионален Футболен клуб „Спартак – 
Варна“. 

 
1719-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,чл. 133, ал. 2, т. 2 от Закона за 
физическото възпитание и спорта, във връзка с молба от Евгений Балев – 
зам. председател на Футболен клуб „Спартак 1918“ - Варна с рег. № 
РД19011336ВН/19.06.2019 г., Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства размер до 250 000 лв. (двеста и 
петдесет хиляди лева) по §45-00 „Субсидии за юридически лица с 
нестопанска цел“ от бюджета на Община Варна за 2019 г. на Футболен 
клуб „Спартак 1918“ – Варна, ЕИК 177051663 за реализацията на 
футболен сезон 2019-2020 г. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази за 
спорт за всички“, §45 „Субсидии за юридически лица с нестопанска цел“, 
като компенсирана промяна по Приложение № 25 „Програма Спорт“ по 



точка 6.53 и т. 21.10 „Международен фестивал на морските спортове – Тол 
шипс“.  

Общински съвет – Варна задължава председателя на Футболен клуб 
„Спартак 1918“ - Варна да представи отчет за разходването на отпуснатите 
средства. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 17, предложението се приема.* 
 
За протокола: Николай Георгиев - „за“; Николай Няголов - „за“. 

Други колеги да не са успели да гласуват? Благодаря ви, колеги. 
Успех на „Спартак“ в новия полусезон. И целия сезон, разбира се. 
Господин Иванов, заповядайте. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, господин председател. Единадесета точка, относно 

отпускане на финансови средства за основен ремонт и реконструкция на 
параклис в централния Варненски гробищен парк, ПК „Финанси и 
бюджет“ дава положително становище. Както се взе решението по-рано – 
55 хил. осигуряват „Обреди“ и „Пазари“ също 55 хил. лв. 

 
1720-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от 
Варненски и Великопреславски митрополит към Варненска и 
Великопреславска Митрополия с рег. № РД19006899ВН/12.04.2019 г., 
Общински съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови 
средства размер до 110 000 лв. (сто и десет хиляди лева) на Варненска и 
Великопреславска Митрополия за основен ремонт и реконструкция на 
параклис в централния Варненски гробищен парк. 

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, 
Общински съвет – Варна в качеството си на едноличен собственик на 
капитала решава средствата да бъдат осигурени от „Обреди“ ЕООД и 
„Пазари“ ЕАД по 55 000 лв. под формата на дарение от печалбата на 
дружествата. 

Общински съвет – Варна задължава Варненска и Великопреславска 
Митрополия да представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
  
За протокола: Красен Иванов – „за“, Николай Няголов – „за“. 
 



Станислав ИВАНОВ 
Дванадесета точка, относно отпускане на целева субсидия за 

извършване на ремонт на фасадите на Хирургичен блок към МБАЛ „Света 
Анна – Варна“ АД, ПК „Финанси и бюджет“ дава положително становище. 

Решението е разделено на две. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
350 хил. за ремонта на хирургичния блок. Това е първото решение. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На фасадата на хирургичния блок. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
1721-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 1 от Закона за 
лечебните заведения, във връзка с писмо от д-р Красимир Петров – 
изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение 
„Света Анна - Варна“ АД с рег. № РД19008419ВН/09.05.2019 г., Общински 
съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер до 350 000 лв. (триста петдесет хиляди лева)  на „Многопрофилна 
болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ АД, ЕИК 000090019 
за извършване на ремонт на фасадите на Хирургичен блок към 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ АД.  

Средствата да бъдат осигурени като компенсирана промяна за 
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §55-00 „Капиталови 
трансфери“  от дейност 745 „Обредни домове и зали“ по §54-00 
„Придобиване на земя“ от бюджета на Община Варна за 2019 г.  

Промяната да се отрази в Приложение № 4 „Разчет за финансиране 
на капиталови разходи по функции и източници на финансиране“ към 
бюджета на Община Варна за 2019 г. 

Общински съвет – Варна задължава изпълнителния директор на 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ АД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 Предоставените от бюджета на Община Варна средства за лечебното 
заведение за капиталов разход да се отразят като увеличение в капитала 
му, след проведено Общо събрание на акционерите. 

 



Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 12, предложението се приема.* 

 
Втората част изчетете от предложението. Господин Карбов, 

слушайте отново, защото тази тема Ви е интересна явно. 
 
Станислав ИВАНОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 1 от Закона за лечебните 
заведения, във връзка с писмо от д-р Красимир Петров – изпълнителен 
директор на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - 
Варна“ АД с рег. № РД19011560ВН/21.06.2019 г., Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 100 000 
лв. на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ 
АД, ЕИК 000090019 за закупуване на медицинска апаратура - лазер за 
извършване на литотрипсия на камъни.  

Средствата да бъдат осигурени като компенсирана промяна за 
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §55-00 „Капиталови 
трансфери“ от дейност 745 „Обредни домове и зали“ по §54-00 
„Придобиване на земя“ от бюджета на Община Варна за 2019 г.  

Промяната да се отрази в Приложение № 4 „Разчет за финансиране 
на капиталови разходи по функции и източници на финансиране“ към 
бюджета на Община Варна за 2019 г. 

Общински съвет – Варна задължава изпълнителния директор на 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ АД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 Предоставените от бюджета на Община Варна средства за лечебното 
заведение за капиталов разход да се отразят като увеличение в капитала 
му, след проведено Общо събрание на акционерите. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги по темата? 100 хил. за апаратура на 

„Св. Анна“. Режим на гласуване. 
 
1722-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 1 от Закона за 
лечебните заведения, във връзка с писмо от д-р Красимир Петров – 
изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение 
„Света Анна - Варна“ АД с рег. № РД19011560ВН/21.06.2019 г., Общински 
съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер до 100 000 лв. на „Многопрофилна болница за активно лечение 
„Света Анна - Варна“ АД, ЕИК 000090019 за закупуване на медицинска 
апаратура - лазер за извършване на литотрипсия на камъни.  

Средствата да бъдат осигурени като компенсирана промяна за 
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ по §55-00 „Капиталови 



трансфери“ от дейност 745 „Обредни домове и зали“ по §54-00 
„Придобиване на земя“ от бюджета на Община Варна за 2019 г.  

Промяната да се отрази в Приложение № 4 „Разчет за финансиране 
на капиталови разходи по функции и източници на финансиране“ към 
бюджета на Община Варна за 2019 г. 

Общински съвет – Варна задължава изпълнителния директор на 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ АД да 
представи отчет за разходването на отпуснатите средства. 

 Предоставените от бюджета на Община Варна средства за лечебното 
заведение за капиталов разход да се отразят като увеличение в капитала 
му, след проведено Общо събрание на акционерите. 

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

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Станислав ИВАНОВ 
Тринадесета точка, относно предоставяне на финансови средства за 

обновяване фасадите на арменското училище и арменската църква „Св. 
Саркис“, ПК „Финанси и бюджет“ дава положително становище. Сумата е 
35 хил. лв. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 
1723-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка със заявление от 
Масис Багдатян председател на Църковно настоятелство на Арменска 
апостолическа православна църква „Свети Саркис“ – Варна с рег. № 
РД19008815ВН/15.05.2019 г., Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 35 425,78 лв. (тридесет 
и пет хиляди четиристотин двадесет и пет лева и седемдесет и осем ст.) на 
Църковно настоятелство на Арменска апостолическа православна църква 
„Свети Саркис“ – Варна за обновяване фасадите на Арменското 
училище и Арменската църква „Свети Саркис“ – Варна. 

Средствата да бъдат осигурени като компенсирана промяна по 
дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности по религиозното 
дело“ по §45 „Субсидии за юридически лица с нестопанска цел“ от 
дейност 745 „Обредни домове и зали“, §54-00 „Придобиване на земя“ от 
бюджета на Община Варна за 2019 г.  

Общински съвет – Варна задължава Арменска апостолическа 
православна църква „Свети Саркис“ – Варна да представи отчет за 
разходването на отпуснатите средства. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 



Заповядайте за последната точка. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Последната точка, която постъпи извънредно в дневния ред, ще 

зачета проекта за решение: 
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. № РД16026510ВН-276ВН/20.06.2019 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

- Дава съгласие за упълномощаване на кмета на Община Варна да 
издаде в полза на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 – Главна дирекция „Стратегическо планиране и 
програми за регионално развитие“,  Запис на заповед, съгласно 
приложение, със срок на предявяване за плащане до 31.12.2019 г. (четири 
месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договор за 
безвъзмездна финансова помощ), гарантиращ пълния размер на 
полученото авансово плащане в размер на 5 708 302,90 лв. (пет милиона 
седемстотин и осем хиляди триста и два лева и 90 стотинки)  по 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ  № от ИСУН BG16RFOP001-1.002-0001-C01, № РД-02-37-
305/19.12.2016 г. за изпълнение на проект „Модернизация на 
образователната инфраструктура на територията на град 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 Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020. 

- Дава съгласие за съфинансиране от бюджета на Община Варна за 
2019 г. по проект № от ИСУН BG16RFOP001-1.002-0001-C01, № РД- РД-
02-37-305/19.12.2016 г. „Модернизация на образователната 
инфраструктура на територията на град 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 Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 - до  17 
500 лв. за възнаграждения и осигуровки на екипа по управление на 
проекта. 

Съответно има и образец на запис на заповед към материалите. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Режим на гласуване. 
 
1724-3. 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. № РД16026510ВН-276ВН/20.06.2019 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

- Дава съгласие за упълномощаване на кмета на Община Варна да 
издаде в полза на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 – Главна дирекция „Стратегическо планиране и 
програми за регионално развитие“, Запис на заповед, съгласно 
приложение, със срок на предявяване за плащане до 31.12.2019г. (четири 
месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договор за 
безвъзмездна финансова помощ), гарантиращ пълния размер на 
полученото авансово плащане в размер на 5 708 302,90 лв. (пет милиона 
седемстотин и осем хиляди триста и два лева и 90 стотинки)  по 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ  № от ИСУН BG16RFOP001-1.002-0001-C01, № РД-02-37-
305/19.12.2016 г. за изпълнение на проект „Модернизация на 
образователната инфраструктура на територията на град 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 Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020. 

- Дава съгласие за съфинансиране от бюджета на Община Варна за 
2019 г. по проект № от ИСУН BG16RFOP001-1.002-0001-C01, № РД- РД-
02-37-305/19.12.2016 г. „Модернизация на образователната 
инфраструктура на територията на град 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 Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 - до  17 
500 лв. за възнаграждения и осигуровки на екипа по управление на 
проекта. 

 

Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 9, предложението се приема.* 

 

Благодаря, господин Иванов. 
Преминаваме към точка четвърта.  



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

“Социални дейности и жилищна политика“ относно: 
(1) – отпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване 

на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови 
потребности. 

(2) – неотпускане на еднократни финансови помощи за задоволяване 
на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови 
потребности. 

(3) – поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение към 
решение № 1642-8(39)/24.04.2019 г. на Общински съвет – Варна.  

(4) – възлагане на социална услуга от общ икономически интерес 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. 

(5) – даване на съгласие за разкриване на  социални услуги – 
делегирани от държавата дейности, реализиращи дейността си на 
територията на Община Варна, считано от 01.01.2020 година. 

(6) – даване на съгласие за закриване на социална услуга и 
второстепенен разпоредител с бюджет Дом за деца, лишени от родителска 
грижа „Княгиня Надежда“, с капацитет 10 места, делегирана от държавата 
дейност, на адрес: гр.Варна, ул. „Кракра“ № 2. 

(7) – одобряване проект на Споразумение за съвместни дейности 
в изпълнение на препоръката на Съвета на Европейския съюз, относно 
интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда. 

 
Докл.: Милена Димова – общински съветник 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Поради отсъствие на д-р Маринова, Милена Димова ще докладва 

предложенията за решения. 
 
Милена ДИМОВА 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, изчитам проекти 

за решения от ПК „Социални дейности и жилищна политика“. Първа 
точка, относно отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване 
на основни жизнени и комунално – битови потребности на лица. ПК 
„Социални дейности и жилищна политика“ дава положително становище. 
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и поради необходимостта от защита на 
важни обществени интереси, Общински съвет – Варна допуска 
предварително изпълнение на решението. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Госпожо Гърдева. 
 



Марица ГЪРДЕВА 
Колеги, във връзка точно с тази точка, отпускаме еднократна 

социална помощ на едно момиче, което се казва Мина Иванова Иванова – 
талантливо дете, завършило музикалното училище, на което майката 
почина преди два дни и детето остана сираче. Аз предлагам, а и всеки един 
от нас, ако нямате нищо против, да се включим в една кампания и да 
подпомогнем това дете, за да може да стъпи на краката си и съответно 
колеги ще съдействат и работа да му намерим. Така че ще сложим една 
кутия и, ако може, да помогнем. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1725-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 1532-5(37)/30.01.2019 
г., на база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона 
за социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с 
рег. № РД19011484ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали 
жизнени, образователни и комунално-битови потребности на лицата, 
посочени в приложение към настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
и поради необходимостта от защита на важни обществени интереси, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Милена ДИМОВА 
Точка две: относно не отпускане на еднократна финансова помощ за 

задоволяване на основни жизнени и комунално – битови потребности на 
лица, ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително 
становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
1726-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 



социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег. 
№ РД19011484ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна не отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали 
жизнени, образователни и комунално-битови потребности на лицата, 
посочени в приложение към настоящото решение. 

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

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Милена ДИМОВА 
По точка три: относно поправка на очевидна фактическа грешка в 

приложение към решение № 1642-8(39)/24.04.2019 г. на Общински съвет – 
Варна, ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително 
становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
1727-4. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от 
Административно-процесуален кодекс, във връзка с писмо от Директор на 
дирекция „Социални дейности“ с рег. № ОС19000338ВН/16.05.2019 г., 
Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа грешка 
в Приложение към свое решение № 1642-8(39)/24.04.2019 г., като същото 
придобива следния вид: 

— името под номер 97. Пею Николов Димитров, да се чете:  
97. Пею Николов Демиров; 
— името под номер 131. Йорданка Ангелова Василева, да се чете: 
131. Йорданка Василева Ангелова. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Милена ДИМОВА 
Точка четвърта: относно възлагане на социална услуга от общ 

икономически интерес „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания“, ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава 
положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам мнения, колеги. Режим на гласуване. 
 
1728-4. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7, 

чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 18, ал. 1, т. 2, чл. 18а, ал. 3 от Закона за 



социално подпомагане, чл. 36 ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона 
за социално подпомагане и в изпълнение на административен договор за 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.040-0060-C01 за 
изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания на територията на Община Варна“ между Управляващия орган 
на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Община Варна и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД19011349ВН/19.06.2019 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
Община Варна да организира процедура за избор на доставчик на 
социалната услуга от общ икономически интерес „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания“ на територията на Община Варна, 
с капацитет 495 потребители, за период от 12 месеца, по реда на Закона за 
обществените поръчки, в съответствие с разработената от Министерство 
на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по 
домовете за възрастни хора и хора с увреждания“. 

1728-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на 
Община Варна с рег. № РД19011349ВН/19.06.2019 г., Общински съвет – 
Варна освобождава от заплащането на такси потребителите на 
интегрираната здравно-социална услуга „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания“ за срока на административен договор за 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.040-0060-C01 между 
Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Община 
Варна, за изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания на територията на Община Варна“. 

1728-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД19011349ВН/19.06.2019 г., Общински съвет – 
Варна възлага на кмета на Община Варна да закупи със средства от 
предоставената безвъзмездна финансова помощ, в изпълнение на 
административен договор за безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9ОP001-2.040-0060-C01, два броя моторни превозни средства и 
да ги предостави безвъзмездно, по реда на действащата нормативна уредба 
на избрания след провеждане на процедура по Закона за обществените 
поръчки доставчик на услугата за целите и срока на изпълнението й. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Милена ДИМОВА 
По точка пет правя процедурно предложение, тъй като от т. 5.1 до т. 

5.5 решенията са на едно и също основание, да ги гласуваме анблок. 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложение за гласуване анблок колеги, от 5 до 5.5. Мнения и 

съображения не виждам. Режим на гласуване по процедурата. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Заповядайте. От 5 до 5.5. 
 
Милена ДИМОВА 
По точка 5: относно даване на съгласие за разкриване на социална 

услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с целева група 
деца с психични разстройства, с капацитет 25 места, делегирана от 
държавата дейност, считано от 01.01.2020 г. ПК „Социални дейности и 
жилищна политика“ дава положително становище. 

5.1. Относно даване на съгласие за разкриване на социална услуга 
„Център за социална рехабилитация и интеграция“ с Програма „Ранна 
интервенция на увреждания“, с целева група деца с увреждания, с 
капацитет 60 места, делегирана от държавата дейност, считано от 
01.01.2020 г. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава 
положително становище. 

5.2. Относно даване на съгласие за разкриване на социална услуга 
„Център за социална рехабилитация и интеграция“ с целева група 
пълнолетни лица с психични разстройства, с капацитет 25 места, 
делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2020 г. ПК „Социални 
дейности и жилищна политика“ дава положително становище. 

5.3. Относно даване на съгласие за разкриване на социална услуга 
„Дневен център за деца с увреждания“ с целева група деца с увреждания, с 
капацитет 30 места, делегирана от държавата дейност, считано от 
01.01.2020 г. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава 
положително становище. 

5.4. Относно даване на съгласие за разкриване на социална услуга 
„Наблюдавано жилище“ с капацитет 6 места, делегирана от държавата 
дейност, считано от 01.01.2020 г. ПК „Социални дейности и жилищна 
политика“ дава положително становище. 

5.5. Относно даване на съгласие за разкриване на социална услуга 
„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ с 
целева група пълнолетни лица с деменция, с капацитет 15 места, 
делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2020 г. ПК „Социални 
дейности и жилищна политика“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Режим на гласуване.  
 



1729-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, 
ал. 8, т. 1, чл. 18а, ал. 3 и ал. 11 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, 
ал. 2, т. 3, чл. 36в, ал. 1, т. 1, ал. 2, ал. 3, т. 1 и ал. 10, чл. 37 от Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане с цел задоволяване 
потребностите на целевите групи от Община Варна и в изпълнение на 
Годишния план за развитие на социалните услуги за 2020 година и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД19011444ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и 
интеграция“ с целева група деца с психични разстройства с капацитет 25 
места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2020 г., като при 
обявяване на конкурс да се включи изискване, доставчикът да осигури 
необходимата материална база за предоставяне на услугата, предмет на 
възлагане.  

 
 
 
 
1730-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, 
ал. 8, т. 1, чл. 18а, ал. 3 и ал. 11 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, 
ал. 2, т. 3, чл. 36в, ал. 1, т. 1, ал. 2, ал. 3, т. 1 и ал. 10, чл. 37 от Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане с цел задоволяване 
потребностите на целевите групи от Община Варна и в изпълнение на 
Годишния план за развитие на социалните услуги за 2020 година и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД19011444ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и 
интеграция (с Програма Ранна интервенция на уврежданията) с целева 
група деца с увреждания с капацитет 60 места, делегирана от държавата 
дейност, считано от 01.01.2020 г., като при обявяване на конкурс да се 
включи изискване, доставчикът да осигури необходимата материална база 
за предоставяне на услугата, предмет на възлагане. 

 
 
 
 
1731-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, 
ал. 8, т. 1, чл. 18а, ал. 3 и ал. 11 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, 
ал. 2, т. 3, чл. 36в, ал. 1, т. 1, ал. 2, ал. 3, т. 1 и ал. 10, чл. 37 от Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане с цел задоволяване 
потребностите на целевите групи от Община Варна и в изпълнение на 
Годишния план за развитие на социалните услуги за 2020 година и по 



предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД19011444ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и 
интеграция“ с целева група пълнолетни лица с психични разстройства с 
капацитет 25 места, делегирана от държавата дейност, считано от 
01.01.2020 г., като при обявяване на конкурс да се включи изискване, 
доставчикът да осигури необходимата материална база за предоставяне на 
услугата, предмет на възлагане. 

 
 
 
 
1732-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, 
ал. 8, т. 1, чл. 18а, ал. 3 и ал. 11 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, 
ал. 2, т. 3, чл. 36в, ал. 1, т. 1, ал. 2, ал. 3, т. 1 и ал. 10, чл. 37 от Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане с цел задоволяване 
потребностите на целевите групи от Община Варна и в изпълнение на 
Годишния план за развитие на социалните услуги за 2020 година и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД19011444ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на социална услуга „Дневен център за деца с увреждания“ 
с целева група деца с увреждания с капацитет 30 места, делегирана от 
държавата дейност, считано от 01.01.2020 г., като при обявяване на 
конкурс да се включи изискване, доставчикът да осигури необходимата 
материална база за предоставяне на услугата, предмет на възлагане. 

 
 
 
 
1733-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, 
ал. 8, т. 1, чл. 18а, ал. 3 и ал. 11 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, 
ал. 2, т. 3, чл. 36в, ал. 1, т. 1, ал. 2, ал. 3, т. 1 и ал. 10, чл. 37 от Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане с цел задоволяване 
потребностите на целевите групи от Община Варна и в изпълнение на 
Годишния план за развитие на социалните услуги за 2020 година и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД19011444ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на социална услуга „Наблюдавано жилище“ с  капацитет 6 
места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2020 г., като при 
обявяване на конкурс да се включи изискване, доставчикът да осигури 
необходимата материална база за предоставяне на услугата, предмет на 
възлагане. 

 



 
1734-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, 
ал. 8, т. 1, чл. 18а, ал. 3 и ал. 11 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, 
ал. 2, т. 3, чл. 36в, ал. 1, т. 1, ал. 2, ал. 3, т. 1 и ал. 10, чл. 37 от Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане с цел задоволяване 
потребностите на целевите групи от Община Варна и в изпълнение на 
Годишния план за развитие на социалните услуги за 2020 година и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД19011444ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип 
за пълнолетни лица с деменция“ с целева група пълнолетни лица с 
деменция с капацитет 15 места, делегирана от държавата дейност, считано 
от 01.01.2020 г., като при обявяване на конкурс да се включи изискване, 
доставчикът да осигури необходимата материална база за предоставяне на 
услугата, предмет на възлагане. 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
Милена ДИМОВА 
По точка шест: относно даване на съгласие за закриване на социална 

услуга и второстепенен разпоредител с бюджет Дом за деца, лишени от 
родителска грижа „Княгиня Надежда“, с капацитет 10 места, делегирана от 
държавата дейност. Адрес: гр. Варна, ул. „Кракра“ № 2. ПК „Социални 
дейности и жилищна политика“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Може. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Благодаря. Искам да попитам какво ще стане с тази сграда. Това е 

срещу полиграфията, нали? Ако бъде закрита тази социална услуга. И при 
положение, че до сега гласувахте за разкриване на социални услуги, какъв 
е проблема да има социална услуга в града ни някаква? Проблема е 
апетити към сградата или от някакви други гледни точки. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Сградата, уважаеми госпожо Иванова, е освободена от доста дълго 

време, а не сега. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Какво ще се случва с нея? 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Услугата се е извършвала на друго място. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Не разбрах... Предполагам, че гражданите се интересуват от това. 

Излезе и в мрежата снимка на сградата, и че се закрива, с възмущение на 
гражданите. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Децата отдавна не обитават тази сграда. Това само мога да ви кажа.   
 
Мария ДИМИТРОВА 
Аз видях, че сградата е там.   
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това само мога да Ви кажа. Какви са намеренията, то тепърва 

предстои да стане ясно. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Сградата е държавна, нали? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не мога да кажа каква е собствеността. Аз лично не знам. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Ами „Собственост и стопанство“ мисля, че си тръгна. Да. Той 

можеше да каже. … А, приватизирана. .. А как се приватизира … 
 
Димитър КАРБОВ 
Не питайте нас, бе… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Господин Карбов, благодаря. Режим на гласуване, колеги. 
 
1735-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с  чл. 17, ал. 1, 

т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
6, ал. 1, т. 6 от Закона за социално подпомагане и чл. 36в, ал. 1, т. 2 и ал. 3, 
т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД19011476ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
следното: 

— Закрива специализираната институция – Дом за деца, лишени от 
родителска грижа „Княгиня Надежда“, с капацитет 10 места, делегирана 
от държавата дейност, адрес: гр. Варна, ул. „Кракра“ № 2, считано от 
01.09.2019 г. 



— Закрива второстепенен разпоредител с бюджет Дом за деца, 
лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда“, БУЛСТАТ 
0000934421557 и адрес на управление – гр.Варна, ул. „Кракра“ № 2, 
считано от 01.09.2019 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
предприеме необходимите действия за изпълнение на решенията.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно - процесуален кодекс 
и предвид прекратяване настаняването на останалите деца в Дом за деца, 
лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда“ от 01.07.2019г. и с цел 
недопускане на допълнителни разходи за издръжка и възнаграждения на 
персонала в Дома, Общински съвет – Варна допуска предварително 
изпълнение на решението. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
За протокола: Любомир Роев - „за“, д-р Ивайло Митковски - „за“. 
  
Милена ДИМОВА 
По точка седем: относно одобряване проект на споразумение за 

съвместни дейности в изпълнение на препоръката на Съвета на 
Европейския съюз, относно интеграцията на дълготрайно безработните 
лица на пазара на труда. ПК „Социални дейности и жилищна политика“ 
дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам мнения и съображения, колеги. Режим на гласуване. 
 
1736-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 59, чл. 60 

и чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
и с Препоръката на Съвета на ЕС, относно интеграцията на дълготрайно 
безработните лица на пазара на труда и подписано Национално рамково 
Споразумение между Министерството на труда и социалната политика, 
Министерството на образованието, Министерство на здравеопазването, 
Националното сдружение на общините на Република България за 
изпълнение на Споразумение за съвместни дейности, относно 
интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД19011486ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява проект на 
Споразумение за съвместни дейности в изпълнение препоръката на 
Съвета на Европейския съюз, относно интеграцията на дълготрайно 
безработните лица на пазара на труда, съгласно приложение към 
настоящото решение и упълномощава кмета на Община Варна да подпише 
споразумението.  



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

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Благодаря на госпожа Димова. 
Преминаваме към точка пета от дневния ред. 
   
 

  



V. 
 
По точка пета 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 Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за урегулиран поземлен имот ХХ-264, 265, 266 „за жилищни 
сгради“, кв. 18, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, Община 
Варна. 

 
Докл.: Димитър Карбов – Председател на ПК „АСУОРТОНМ“ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Карбов, имате думата. 
 
Димитър КАРБОВ 
Благодаря уважаеми господин председател, уважаеми колеги, 

предложението е относно одобряване на Подробен устройствен план – 
План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот XX – 264. 
265, 266 „за жилищни сгради“ в кв. 18, по плана на кк „Св. Св. Константин 
и Елена“. Гласувано в комисия: за – 9; против – 0; въздържали се – 3. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Д-р Липчев, заповядайте. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, както виждате в комисията им и три гласа 

„въздържали се“, единият от тях е моят. Тук не става въпрос само за 
обединяване на тези парцели, а и за вдигане, покачване на РЗП-то и 
всъщност прецедента е и промяната на Общия устройствен план. Този 
Общ устройствен план беше приет 2012 г., гласуван от общинския съвет и 
важи за гр. Варна. Там са написани и разписани показатели, терени, къде  
какво застрояване ще има, каква е плътността и какви са. Сега ние го 
променяме и то го променяме не в посока намаляване на застрояването, а в 
посока увеличаване на застрояването. Съвсем спокойно тук правя и 
предложение, същото което го направих и на комисия – ние сме „за“ 
обединяването на парцелите, но „против“ увеличаване показателите за 
застрояване. Това е предложението ми, това са ми аргументите. Защото аз 
разговарях и с председателя на комисията и с Главният архитект, нали 
получих обяснението, което не можахме там да уточним на комисията с 
колко точно даже се покачва и разгънатата застроена площ в резултат на 
евентуалните наши действия по одобряване на пълния текст на тази точка. 
Това ще бъде с около 250 кв. м. – дали е много или малко, аз това не мога 
да преценя. Но принципът за мен е погрешен – да гласуваме да 



увеличаваме застрояването и без това от всички страни поне получаваме 
тези апели, да регулираме и да намалим застрояването. Т.е. нали ние 
вървим към презастрояване. А във въпросното место, там където се намира 
имота, аз се запознах и с неговата локация. Заради паркиране на пътното 
платно в събота, точно срещу имота бяха написани 50 акта някъде, от 
органите на реда, от полицията, общинската или от местната полиция, за 
паркиране на тротоара. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В целия курорт. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Да, да, да. Но точно там е между другото, не на други места. Точно 

тази улица, която беше срещу имота. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има сигнал по тази тема, за целия курорт … 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Точно за тази улица 50-та ли, коя беше, където се намира имота. В 

момента гласуваме да покачим още веднъж тези показатели с още 4 – 5, 
освен това което нали е предвидено в Общия устройствен план, който 
беше приет. За аргументите, тогава бяха направени на комисия, че наоколо 
пак били толкова, такива показателите – не. Точно в посока тази улица 
даже те падат даже и до 7,5 м. кота корниз. Всъщност самото увеличаване, 
покачването на РЗП-то се получава, като се покачва и височината кота 
корниз от 10 на 15 метра. Още два етажа отгоре. Горе–долу това се 
получава. Така че моето предложение е да обединим парцелите, това което 
иска инвеститорът, но да запазим съществуващите показатели на Общия 
устройствен план, който е приет 2012 г. съгласуван там през един куп 
министерства, РИОСВ-та, ХЕИ-та, граждански организации, „Варна 
диша“, не диша и т.н. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз само да кажа, че ако става въпрос за улица 50-та, там доколкото 

си спомням има доста високи сгради. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
……………. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да, да. Аз я знам коя е 50-та точно. Да. Добре, колеги. Има 

предложение постъпило от д-р Липчев за промяна на предложението за 
решение, а именно в посока – само пак ми повторете. 

 



Петър ЛИПЧЕВ 
Да се удовлетвори молбата за обединяване на парцелите… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да, това го разбрах. Само параметрите ми кажете.   
 
Петър ЛИПЧЕВ 
…но да останат параметрите, които са… 
 
Димитър КАРБОВ 
Тези, които са приети 2017 г.? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама какви са те? Кажете конкретно. 
 
Димитър КАРБОВ 
Кота корниз 10 метра. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да стане с кота корниз 10 метра. Ей това питам, да. Предложението е 

проекта за решение по предложение на кмета да бъде изменен на…  
 
Димитър КАРБОВ 
Главният архитект иска думата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, господин главен архитект, не ви виждам там, скрили 

сте се… Трябва да променим позицията Ви в залата, или на трибуната 
позицията ви – вие ще кажете като архитект кое би било по-добре. 
Заповядайте. 

 
Виктор БУЗЕВ 
Да, благодаря. Аз просто исках да направя малко корекции, 

благодаря за дадената възможност да кажа две думи. Тука се смесиха 
малко термини, господин Липчев може би не ме разбра в нашия разговор. 
Значи, Общият устройствен план приет 2012 г., и не изменяме Общия 
устройствен план, а изменяме Подробния устройствен план на 
„Константин и Елена“, който е приет 2017 г. Първата разлика. 

Второ – допуснатото изменение на Подробния устройствен план от 
2017 г. е именно въз основа на приетия от 2012 г. Общ устройствен план, 
тъй като в него са дадени тези възможности. Предполагам, че екипът, 
който разработва Подробният устройствен план на „Константин и Елена“, 
тъй като го работеше от 2005 г. и беше в режим на съгласуване много 
дълго време, не се е съобразил с максималните възможности. Той не е и 
длъжен да се съобрази с максималните възможности, които дава Общият 



устройствен план. Става въпрос, че параметрите на застрояване, може да 
се види в графичната част, са едни и същи. В смисъл плътността е 30 и сега 
процента, коефициента на интензивност е 1,5 и сега. Единствената разлика, 
както каза и г-н Липчев е във височината, която в действащият към 
момента приет план е 10 метра корниз, три етажа, а това което се предлага 
в плана, освен обединяването на трите имота е да се повиши съгласно 
допустимите параметри по Общия устройствен план, Закона за устройство 
на територията и Закона за устройство на черноморското крайбрежие. 
Разликата, ако трябва да говорим в абсолютни числа, а аз понеже между 
комисията и днешната дата все пак реших да изследвам по какъв начин се 
увеличават параметрите – съгласно действащия към момента ПУП на този 
парцел могат да се реализират 2220 кв.м. Извинявам се – 2400, а бе 
разликата е 220 кв., което е около 9 %. Това се дължи на това, че във 
височина.. В смисъл, че дори да остане на 10 метра има как да се използват 
всякакви възможности, които законът дава като възможности за 
проектиране, с издатини на сгради, тераси, еркери и т.н. Да се постигне 
близо до тази разгъната застроена площ. Разликата е 9 %, което ще спечели 
евентуално, ако така изпълни проекта си възложителят на задачата. Това 
исках да дам, като пояснение. А на въпроса защо ви занимаваме с тази 
задача – съгласно действащия Закон за устройство на територията 
промяната в Подробните устройствени планове на териториите, които са 
национални курорти, като „Златни пясъци“ и „Константин и Елена“ става 
със санкция на Общински съвет за всяко нещо. Дори и за регулационно 
изменение ще трябва да ви запознаваме и вие да давате вашето становище 
– да или не. Така че, това мога само да поясня. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз имам един кратък въпрос само. За тази улица греша ли или на нея 

има малко по-високи сгради? 
 
Виктор БУЗЕВ 
По-високи няма. Това е първият квартал, който е след сега 

направения „Лидъл“, като влиза навътре от дясната страна, там са 
жилищните сгради, там е жилищния квартал … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И са над 10-метрови.  
 
Виктор БУЗЕВ 
Идеята всъщност и подкрепата на този проект е, че защото така или 

иначе в този квартал всички други жилищни сгради са реализирани с 
височина 15 метра корниз или пет етажа. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
С две думи ПУП-а не превишава тези, които са в съседство. 



Виктор БУЗЕВ 
Няма как да ги превиши, те така или иначе са … Господин Липчев е 

прав, в следващия квартал по протежение на улицата намаляват на 10 
метра, в крайния квартал, който вече стига до спирка „Марек“ завършва с 
двуетажни жилищни сгради, които са еднофамилни къщи,  скота корниз 
7,5. Абсолютно коректно казано от господин Липчев. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Д-р Митковски. Значи, разбрах от цялото изказване, че 

сме в рамките на ПУП-а и в този квартал височината е същата. А в ОУП-а, 
извинявам се, не ПУП-а.… 15 метра височина, пететажни. Да, заповядайте. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми господин председател, колеги, господин арх. Бузев. 

Когато приемахме 2017 г. мисля че казахте, Подробния устройствен план 
на „Константин и Елена“, ако си спомняте тогава Ви поздравих, ако не за 
друго – аз не съм специалист в тази материя, че най-после ще има някакъв 
ред в застрояване, проектиране и т.н. Защото тогава дадох пример с 
изградените сгради между, сега не знам как се води – между спирките 
„Евксиноград“ и „Марек“, които са изградени под магистралата или пътят 
за „Златни пясъци“, които не ги е одобрявала Община Варна, те са 
одобрени директно от министерството в София, които затварят цялата 
гледка и т.н. на цялата тази бивша вилна зона, сега квартал на Варна. Както 
и да е. За съжаление обаче, тази зима и пролет няколко пъти ходих в „Св. 
Константин и Елена“ и преди няколко дена също, и това което видях там е 
ужасяващо. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Напротив. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Аз съм роден във Варна, израснал съм във Варна, рода ми е от Варна, 

сега не бих казал, че съм прекарал живота си в „Дружба“ или „Св. 
Константин и Елена“, но горе–долу можех да се ориентирам кой хотел, кое 
заведение къде се намират. Това, което е в момента даже не можах да се 
ориентирам на места къде съм. Такова застрояване, такова чудо, 
последният така що–годе останал зелен курорт по Черноморието ни е на 
път да се превърне в поредната бетонна джунгла. Включително и 
търговски комплекс. Не говоря за „Лидъл“. Този който се изгражда там до 
пощата. Това е ужасно. Не знам кой го е допуснал. Пак ви казвам – не съм 
специалист е тази област, но това е ужасно. За някои от вас знаете, че се 
върнах преди няколко дена от Англия, от Оксфорд, мога да ви кажа че най-
високата сграда в този град, в който също се строи, е часовниковата кула 
построена хиляда двеста и не знам си коя година. Преди една година е 
открит МОЛ, който не можете да го различите от сградите, които са в този 



град построени… Точно така. И който по нищо не се различава, а е доста 
голям търговски център. Моля ви се, поне във Варна и в околностите на 
Варна, хайде Варна вече го допуснахме. Но в околностите на Варна да не 
допускаме тази – хайде да не кажа цигания, че някой ще се обиди. 
Инвестиционни интереси има много. Сигурно много искат и на Марсово 
поле да строят. Ама няма кой да им разреши. Това е ролята на общината, 
това е ролята на контролните органи. Най-после се радвам, че намерихме 
свестен архитект на общината. Спрете това безумие, което се случва там. 
Вижте, направете някъде да се направи една сметка колко апартаменти са 
построени във Варна за последните пет години и колко от тях стоят 
празни. Колко от тях стоят празни? Това за какво говори? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Моля?…. Това развитие ли е? Това ли е развитието ти? Ако това е 

разбирането ти за развитие….  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент, колеги. Без диалогов режим. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Колко ще построиш и какво ще построиш? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не в диалогов режим. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Знаеш ли колко частни имоти има по цяла Европа, за които общината 

казва – да, тука може да се построи двуетажна сграда. Не 15-етажна сграда, 
в която ще се помести половин Провадия. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Излезте отвън в коридора. Благодаря. Господин Карбов поиска 

реплика. Моето мнение също се различава от това на д-р Митковски. 
Думата на господин Карбов, заповядайте. 

 
Димитър КАРБОВ 
С цялото ми уважение към д-р Митковски - не съм съгласен с това, 

което се опитва да внуши, защото по никакъв начин не се нарушава 
зеленото равновесие, което съществува и до ден-днешен в курортния 
комплекс. 2017 г. аз участвах в приемането на Подробния устройствен 
план, заедно с уважавания от мен арх. Бузев. Бяхме и присъствахме в 
Министерството на регионалното развитие, в което беше взето решение за 



одобрение на Подробния устройствен план на „Св. Св. Константин и 
Елена“. Разбира се, след съгласуването му с решение на Общински съвет – 
Варна. И по никакъв начин – това мога да го кажа абсолютно категорично, 
не са засегнати параметрите, в които са отредени за зелени площи. И 
традиционното за „Св. Константин и Елена“, традиционните флора и 
фауна. Така че това, за което говори може би д-р Митковски касае частни 
имоти, в които частни имоти инвеститори са решили да направят своите 
вложения и да построят съгласно съществуващите норми, които са 
залегнали в Общия устройствен план, инвестиционни намерения. Така че 
една част от тях са развити в тази територия, която гледаме конкретно в 
днешния Подробен устройствен план. Така че моля ви колеги, не 
използвайте тези публични заседания на общинския съвет, за да правите 
внушения, които разбира се ще го гледат и по телевизионните екрани 
нашите съграждани. Аз мога да кажа, че за разлика от д-р Митковски съм 
израснал в „Св. Константин и Елена“, тъй като живея в непосредствена 
близост до него и почти всеки ден съм там. Да, еволюция е, разбира се, 
няма как. Не сме вече на 20 години. Преди 20 год. или преди 30 
изглеждахме по друг начин, сега вече е съвсем друго. Така че, то е в 
интерес на Варна, в интерес на развитието на туризма, в интерес на 
курорта и бих казал, че това, което се случва в „Св. Константин и Елена“ е 
за пример по българското Черноморие. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За разлика с това, което се случи на „Златни пясъци“ и на „Слънчев 

бряг“. 
 
Димитър КАРБОВ 
Абсолютно. Примерите са много. За бетониране, за поставяне на куп 

други препятствия към гражданите, които не могат да ползват свободния 
достъп до морето. А „Св. Константин“ по никакъв начин не се вписва в 
това. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Ако няма други мнения … Госпожо Иванова. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Благодаря Ви. Господин председател, изцяло подкрепям господин 

Липчев и господин Митковски, и моля да имате предвид, че той говори не 
само като общински съветник, той говори и като лекар. Защото… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз винаги го имам предвид, особено като се обръщам към него. 

Благодаря Ви за подкрепата, някой път ще Ви дам възможност и да 
гласувате даже. 

 



Мария ДИМИТРОВА 
ЗУТ-а…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подлагам на гласуване на д-р Липчев предложението … 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Само не съм свършила с изказването си. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да, аз Ви разбрах, че подкрепяте. Да, разбрах. Режим на 

гласуване… 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Ама ако обичате, аз не съм свършила. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
.. по предложението на д-р Липчев, колеги. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Господин председател, не съм свършила изказването си. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
От 15 на 10. Да не би да го оттегляте, д-р Липчев?.. Не разбрах. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
……………. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама не, защото Вие казахте, че има противоречие с ОУП-а – аз от 

там малко се подведох, но сега разбрах, че няма такова, така че …  
  
Петър ЛИПЧЕВ 
……………. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма с ОУП-а разминаване. Категорично арх. Бузев заяви, че 

отговоря на ОУП-а. Той го каза.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
……………. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Може, може. То винаги може да се намали. Аз ще ви припомня 

малко по-нататък тази теза. Режим на гласуване по предложението на д-р 



Липчев да намалим параметрите на застрояване от кота 15 на кота 10. Нали 
така? … Е как не така? 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
……………. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами добре, формулирайте си го коректно на микрофон. Аз преставам 

да правя формулировки на вашите предложения в такъв случай. Аз не съм 
длъжен да ги правя. 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
……/н.р./ Уважаеми колеги, моето предложение е принципно. Аз 

затова натиснах и дуплика след изказването на господин архитекта. Значи 
вижте, тука ние променяме параметрите към застрояване, това искам да ви 
подчертая. Ние не променяме параметрите към намаляване. Т.е. 
предложението на администрацията и на господин кмета е да променим 
параметрите и да увеличим застрояването.  Те в момента са такива, 
каквито трябва да бъдат, каквито са приети 2017 и 2012 г. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама не е вярно това. Ето архитекта го каза. Вие не слушате... ПУП-а 

и ОУП-а са коренно различни неща. Вие го знаете по-добре от мен.… 
Добре, аз разбрах. Принципното Ви предложение го подлагам на 
гласуване. 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
……………. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах.  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
……………. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Принципно предложение да остане това, което е 2017 г. Така беше 

формулирано от колегата – аз така го поставям на гласуване. Принципно 
да остане положението от 2017 г. Режим на гласуване, колеги за 
принципното предложение. Вече имахте възможност да си формулирате 
предложението и аз съм го подложил на гласуване, с което съм си 
изпълнил задължението. 

 
Резултати от гласуването: за – 9; против – 9; въздържали се – 22; 

отсъстващи – 11, предложението не се приема.* 



 
Режим на гласуване по отношение на изчетеното от председателя 

господин Карбов предложение за решение. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1737-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, Заповед № 491/12.12.2018 г. на Главен 
архитект на Община Варна за изработване на проект за изменение на ПУП 
– ПРЗ на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, 
представена скица по чл. 135, ал. 2 от Закона за устройство на територията, 
като се имат предвид решение т. 28 от Протокол № 16/30.04.2019 г. на 
ЕСУТ при Община Варна, административна преписка с рег. № 
АУ006693ВН/18.01.2019 г. и по доклад от кмета на Община Варна с рег. № 
АУ006693ВН-010ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за 
урегулиран поземлен имот XX-264, 265, 266 „за жилищни сгради“, кв. 18, 
по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, Община Варна, 
представляващ изменение на ПУП, одобрен със заповед № РД-02-15- 
90/12.10.2017 г. на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството.  

На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението 
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез 
Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 3; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
Благодаря на г-н Карбов. 
За протокола: Красен Иванов - „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Друго имам предвид, д-р Митковски – удължаване на времето, 

защото вече е четири без три минути. 
Госпожо Гърдева, заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Предлагам да удължим работното време до 18:00 ч. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
До 18:00 ч., да. 



 
Марица ГЪРДЕВА 
За да можем да свършим точките. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Тъй като правилника повелява, че… Много се изкушавам 

на една кратка почивка, има искане от представител на група за 15 мин. 
почивка. Първо подлагам процедурата на гласуване, след това уважавам 
искането на господин Златев. 

Режим на гласуване по предложението за удължаване на работното 
време. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 1; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
10 мин. почивка по искане на господин Златев. 
 
/Последва 10-минутна почивка./  



VI. 
 
По точка шеста от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Европейски въпроси и международно сътрудничество“ относно: 
(1) – даване на съгласие за подписване на Споразумение за 

побратимяване между станица Натухаевская, гр. Новорусийск, Русия и с. 
Казашко, Община Варна, Република България. 

(2) – одобряване на текст на проект за Споразумение за 
сътрудничество за създаването на Платформа за сътрудничество за 
региона на Портала Дунав-Черно море (DBS) по проект № DTP1-050-3.1. 

 
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Продължаваме с предложенията за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество“. Господин Георгиев, 
заповядайте. 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Проекти за 

решения от ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“, 
относно даване на съгласие за подписване на споразумение за 
побратимяване между станица Натухаевская, гр. Новороссийск, Русия и с. 
Казашко, Община Варна, Република България, ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1738-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, т. 19 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
Гергана Петкова – кмет на кметство с. Казашко, Община Варна с рег. № 
РД19008712КЗШ-001ВН/14.05.2019 г. и рег. № РД19008712КЗШ-002-
001ВН/31.05.2019 г. Общински съвет – Варна  дава съгласие за 
подписване на Споразумение за побратимяване между станица 
Натухаевакая, гр. Новорусийск, Русия и с. Казашко, Община Варна, 
Република България, съгласно приложение към настоящото решение и 
упълномощава кмета на с. Казашко при Община Варна да подпише 
споразумението, както и да осъществи всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на  решението. 



Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 14, предложението се приема.* 

 
За протокола: Николай Няголов - „за“ Любомир Роев - „за“. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Второ, относно одобряване на текст на проект за споразумение за 

сътрудничество за създаване на Платформа за сътрудничество за региона 
на портала Дунав – Черно море (DBS) по проект DTP1-050-3.1., ПК 
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дава положително 
становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
1739-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 15 и чл. 59-61 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и по предложение 
на Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № 
РД19011445ВН/20.06.2019 г. Общински съвет – Варна одобрява текста на 
проекта за Споразумение за сътрудничество за създаването на 
Платформа за сътрудничество за региона на Портала Дунав-Черно 
море (DBS) по проект № DTP1-050-3.1 “Regional and Transport 
Development in the Danube-Black Region towards a Transnational Multiport 
Gateway Region” („Регионално транспортно развитие на региона Дунав-
Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал 
към Каспийския регион и Далечния изток“), с акроним DBS Gateway 
Region по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-
2020, съгласно приложение към настоящото решение. 

В изпълнение на решението, Общински съвет – Варна упълномощава 
кмета на Община Варна да подпише Споразумението. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Георгиев. Преминаваме към точка седма. 

  



VII. 
 
По точка седма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Правна комисия“ относно: 
(1) – изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Варна. 
(2) – изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Варна и Приложение № 1 към нея. 

(3) – приемане на Наредба за условията и реда за настаняване и 
ползване на социални жилища в Община Варна, изградени по проект 
„Изграждане на социални жилища на територията на гр. Варна“ по 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 
Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

(4) – изменение и допълнение на Правилника за работата на 
Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона“ – Варна. 

 

Докл.: Христо Атанасов – Председател на ВрК „Правна комисия“ 
      
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Атанасов, имате думата. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Проекти за 

решения за Четиридесет и първото заседание на Общински съвет – Варна 
от ВрК „Правна“. Първа точка: относно изменение и допълнение на 
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Варна, ВрК „Правна“ дава положително становище. 

Само едно уточнение, ако мога да направя. На комисия 
коментирахме чл. 9, ал. 1, като махнахме местата, където бяха изписани, 
където може да се платят, но остана без да искаме в т. 2 банковата сметка 
на Община Варна. Предложението ми е да остане в ал. 1, т. 2 „по банков 
път по банковата сметка на Община Варна“, без отдолу да е посочена 
банковата сметка. Като всеки може да погледне в сайта коя е банковата 
сметка, евентуално може да бъде променена – IBAN-а или нещо по 
банковата сметка, за да не се променя после наредбата, само да остане „по 
банков път, по банковата сметка на Община Варна“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, това е резонно предложение. Не виждам мнения и съображения. 

Колеги, режим на гласуване. 



 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1740-7. 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 на Иван Портних – кмет на 
Община Варна с рег. № РД19007262ВН/17.04.2019 г. Общински съвет – 
Варна приема изменения и допълнения в Наредбата за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Варна, както 
следва:  

 
В чл. 3 се създават нови ал. 4 и ал. 5, както следва: 
ал. 4: „Данъчните декларации по този закон се подават от данъчно 

задължените лица или от техните законни представители по образец, 
одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в „ДВ”.“ 

ал. 5: „Данъчните декларации по ал. 4 могат да се подават и по 
електронен път по реда на ДОПК.“ 

 
В чл. 5, ал. 1 се допълва в изречение 3/три/, след текста ”на 

публични изпълнители”, както следва: 
ал. 1: „Когато в нормативен акт е предвидено изискване за 

представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, за задължения за 
данъци и такси по този закон се представя удостоверение само за 
задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, 
съответно седалище, на задълженото лице.“ 

 
Създава се нов чл. 5 а, както следва: 
ал. 1: „Общините предоставят ежедневна информация по електронен 

път на Министерството на финансите за: 
1. Идентификационните данни за задължените лица по ЗМДТ; 
2. Обектите на облагане с местни данъци, данъчните им оценки и 

отчетните им стойности; 
3. Правата на собственост и ползване върху обектите на облагане; 
4. Данъчните облекчения и освобождавания по ЗМДТ; 
5. Размера на задълженията по видове данъци, плащанията и 

непогасените задължения; 
6. Мерки за обезпечаване и събиране на вземанията; 
7. Данни от значение за определяне на таксата за битови отпадъци, 

като обхватът на данните се определя със заповедта по ал.2; 
8. Други данни от значение за определянето, обезпечаването и 

събирането на местните данъци и такси.“ 
ал. 2: „Информацията по ал. 1 се предоставя по ред, начин и във 

формат, определени със заповед на министъра на финансите“. 



ал. 3: „Заповедта по ал. 2 се публикува на интернет страниците на 
Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в 
Република България.“ 

 
В чл. 6, ал. 1: 
Думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти, 

сгради и самостоятелни обекти в сгради“. 
 
В чл. 6 се създава нова ал. 4, както следва: 
ал. 4: „Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка 

до 1680 лв. включително.“ 
 
В чл. 7, ал. 4  се създава изречение второ, както следва: 
„При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с 

изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено 
вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от 
него.“ 

 
Чл. 8 се изменя, като следва: 
а) досегашният текст става ал. 1 и след думите „вещно право“ се 

добавя „на ползване“. 
б) създава се ал.2: 
ал. 2: „Всеки от съсобствениците на имота, съответно от 

съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може да плати 
данъка за целия имот за сметка на останалите.“ 

 
Чл. 9, ал. 1 се изменя, както следва: 
ал. 1: Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща: 
1. В брой или с ПОС на касите на Дирекция „Местни данъци“ 
2. по банков път - по банковата сметка на Община Варна 
3. с пощенски запис  
 
В чл. 10, ал. 1 се изменя, както следва: 
„Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в 

следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е 
дължим.“ 

 
В чл. 10, ал. 2 се изменя, както следва: 
„На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 

на сто.“ 
 
В чл. 10 се създава нова ал. 3, както следва: 
ал. 3: „При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на 

вещни права върху недвижим имот дължимият до 
прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на 



прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя 
преди прехвърлянето/учредяването.“ 

 
В чл. 10 се създава нова ал. 4, както следва: 
ал. 4: „За недвижимите имоти, придобити през текущата година, 

данъкът се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които 
придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 1, данъкът се заплаща в 
двумесечен срок от датата на придобиването на имота.“ 

 
Чл. 11 се изменя и допълва, както следва: 
1.  в ал. 2 думите „или придобитите по друг начин имоти“ се заменят 

със „сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация 
по реда на Закона за устройство на територията“, а думите „съответно 
носителят на ограниченото вещно право“ се заличават; 

2.  създава се нова ал. 3: 
ал. 3: „Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен 

данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден 
или безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава.“; 

3.  досегашната ал. 3 става ал. 4, като придобива следния вид: 
ал. 4: „За новопостроен или придобит по друг начин имот или 

ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията 
подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи 
значение за определянето на данъка.“; 

4. създава се нова ал. 5: 
ал. 5: „При преустройство и при промяна на предназначението на 

съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при 
промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на 
данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока 
по ал. 2.“ 

5. създава се нова ал. 6: 
ал. 6: „При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 

2 се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. В случай че не е подадена данъчна 
декларация по ал. 2 от наследниците или заветниците, след изтичането на 
срока по чл. 32 от ЗМДТ служителят по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ образува 
партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в 
общината и в регистъра на населението.“ 

6. създава се нова ал. 7: 
ал. 7: „Подадената декларация от един съсобственик, съответно 

ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.“ 
7. създава се нова ал. 8: 
ал. 8: Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато 

промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са 
удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в 
изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради или в качеството й на възложител по 



Закона за устройство на територията. Служител от общинската 
администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите 
характеристики на имота.“ 

 
Създава се нов чл. 11а, както следва: 
чл. 11а, ал. 1: „За новопостроените сгради или части от сгради се 

дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са 
завършени“. 

ал. 2: „При прехвърляне на собствеността на имота или при 
учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи 
данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила 
промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от 
прехвърлителя“. 

ал. 3: „Завършването на сграда или на част от нея се установява с 
удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, 
издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с 
удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния 
регистър“. 

ал. 4: „Органите, издаващи документите по ал. 3, предоставят 
служебно по един екземпляр от тяхна данъчната служба на общината в 
едноседмичен срок от издаването им“. 

ал. 5: „Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен 
срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно – в 
едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в 
експлоатация или не е издадено разрешение за ползване“. 

ал. 6: „Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият 
ръководител – за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от 
съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от 
съставянето му“. 

ал. 7: „Завършването на сградата в груб строеж се установява по 
реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. 
Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с констативен акт, съставен от 
служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, 
което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от 
уведомяването.“ 

 
В чл. 13 се създава изречение второ: 
„Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на 

територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на 
чиято територия е по-голямата част от имота. 

 
 
 



В чл. 15, ал.2 се изменя така: 
ал. 2: „Данъчната оценка се определя от служителите на дирекция 

„Местни данъци“ по местонахождение на имота в 5-дневен срок от 
подаване на искане по образец.“ 

В чл. 17 се изменя и допълва, както следва: 
1. в ал. 1 след думите „за която се дължи“ се добавя “и се съобщава 

на лицата до 1 март на същата година.“ 
2. създава се нова ал. 3: 
ал. 3: „Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните 

имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е 
учредено ограничено вещно право на ползване.“ 

3. досегашната ал. 3 става ал. 4; 
 
В чл. 18 се създава нова ал.3: 
ал. 3: „В случай, че е установено деклариране на повече от едно 

основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, 
определен по чл. 14, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за 
периода, в който едновременно са декларирани, като основни жилища.“ 

 
Чл.19 се изменя и допълва, както следва: 
1. ал.1 се отменя. 
2. „В ал. 2 в изречение първо накрая се добавя: „и предоставената 

служебно информация по чл. 15, ал. 4, 6 и 7 и чл. 51, ал. 1 от ЗМДТ“. 
3. В ал. 3 думите „по чл. 11, ал. 2“ се заличават. 
 
Чл. 20 се изменя и допълва: 
1. ал.1 се изменя, както следва: 
ал. 1: „Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или 

за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която 
подават в срока по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ.“ 

2. създава се нова ал. 3: 
ал. 3: „В случаите по ал. 2 задължението за плащане на данъка се 

прекратява, съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в 
който е настъпила промяната“. 

В чл. 24 се създават нови ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7, както 
следва: 

ал. 2: „За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, 
родител, брат или сестра, 6-месечният срок от подаване на декларацията 
тече от узнаването, че наследството е открито“.  

ал. 3: „За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, 
декларацията се подава от лицата, които се явяват наследници на обявения 
за отсъстващ към момента на последното известие от него. В тези случаи 
6-месечният срок за подаване на декларацията започва да тече от 
въвеждането във владение“.  



ал. 4: „Когато наследникът е лице, което е било заченато към 
момента на откриване на наследството и е живородено, срокът по ал. 1 за 
неговите законни представители започва да тече от деня на раждането му“. 

ал. 5: „Подадената в срок декларация от един наследник ползва и 
другите наследници“. 

ал. 6: „Данъчно задължените лица посочват в декларацията 
полученото наследствено имущество по вид, местонахождение и оценка“. 

ал. 7: „Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица 
са узнали след изтичане на сроковете по предходните алинеи, се 
декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият 
данък се преизчислява“. 

 
Чл. 29 се изменя и допълва: 
1. досегашният текст става ал. 1; 
2.  създава се ал. 2: 
ал. 2: „На основата на данъчната оценка, послужила за определяне 

на данъка по ал. 1, служителят от дирекция „Местни данъци“ определя 
дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или 
заветник“. 

 
Създава се нов чл. 30 а, както следва: 
чл. 30 а, ал. 1: „Сумите по сметки на починали лица се изплащат на 

техните наследници след представяне на удостоверение от общината, че са 
посочени в декларацията за облагане с данък върху наследствата и данъкът 
е платен. Когато данъкът не е платен, той се удържа и се превежда по 
сметката на съответната община в едномесечен срок от представянето на 
документ за размера на дължимия данък, а на наследниците се изплащат 
суми до размера на остатъка по сметката на наследодателя“.  

чл. 30 а, ал. 2: „Алинея 1 се прилага съответно и при изплащане на 
обезщетения по договор за застраховка „Живот“, сключен от 
наследодателя в полза на трети лица“. 

чл. 30 а, ал. 3: „Прехвърлянето на поименни акции и други ценни 
книжа, принадлежали на лица, които са починали или са обявени за 
отсъстващи, се извършва въз основа на удостоверение, издадено от 
общината по местооткриване на наследството, че тези ценни книжа са 
посочени в декларацията и дължимият данък върху наследството е 
платен“. 

чл. 30 а, ал. 4: „Банките, застрахователните и другите търговски 
дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или 
длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, което влиза в едно 
наследство, за което знаят че е открито, са длъжни преди плащането, 
предаването или прехвърлянето на това имущество да изпратят опис на 
имуществото на общината по местооткриване на наследството“. 

В чл. 36 : 
1. ал.3 се отменя. 



2. създават нови ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 8 и ал. 9, както следва: 
ал. 4: Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на 

общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с 
което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, 
след като установят, че са платени данъците по тази глава за имуществото, 
което е предмет на сделката или действието. Установяването от нотариуса 
на платения данък върху превозното средство – предмет на сделката, се 
извършва със: 

1. проверка, чрез автоматизиран обмен на данни със системата за 
обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в 
изпълнение на чл. 5а при посредничеството на информационната система 
на Министерството на вътрешните работи, или със: 

2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при 
условие че общината не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен по 
т. 1; 

ал. 5: „Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват 
съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или 
прекратените вещни права върху недвижими имоти“. 

ал. 6: „Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката 
уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху 
недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация 
за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и основата, върху която е 
определен“. 

ал. 7: „Органите на Министерството на вътрешните работи 
предоставят по електронен път на Министерството на финансите данни от 
регистъра на пътните превозни средства. Редът, обхватът и 
периодичността на предоставянето на данните се уреждат със съвместен 
акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите“. 

ал. 8: „Срокът по ал. 5  започва да тече от деня, следващ 
вписването“. 

ал. 9: „В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 5 
служителят от дирекция „Местни данъци“ определя годишния данък за 
прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права 
върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за 
определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените 
лица“. 

 
В чл. 39, ал.1, ал.7 и ал.12 се променят, както следва: 
Ал. 1 Размерът на данъка се определя от служител на дирекция 

„Местни данъци“ въз основа на данни от регистъра на пътните превозни 
средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се 
съобщава на данъчно задълженото лице с писмо или чрез предоставяне на 
ПИН за проверка през интернет страницата на общината. 

Ал. 7 Служителят на дирекция „Местни данъци“ 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 в дирекция „Местни данъци“. 

Ал. 12 При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от 
значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя 
от служител дирекция „Местни данъци“ и се съобщава на лицето с писмо. 

 
В чл. 44 алинея 3 се допълва, както следва: 
ал. 3: „За автобусите, товарните автомобили, с технически 

допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите 
влекачи с 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“. 

 
В чл. 50 в алинеи от 1 до 6: 
Думите: “Приложение № 4 към Глава втора, Раздел V от Закона за 

местните данъци и такси“ се заменят с: “Приложение № 4 към Глава втора, 
Раздел VI от Закона за местните данъци и такси“. 

 
В чл. 50 се създават нови алинеи ал. 7 и ал. 8, както следва: 
„(7) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно 

патентните дейности по т. 3 и 31 от Приложение № 4 към Глава Втора, 
Раздел VI от Закона за местните данъци и такси, дължат данък само за 
дейността по т. 3 от приложение № 2 от настоящата наредба.“ 

„(8) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и 
продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, 
следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят - 
включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени 
в т. 1 и 2 на приложение № 2 от настоящата наредба“. 

 
В чл. 51, ал. 1, т. 3: 
Думите: “Приложение №4 към Глава втора, Раздел V от Закона за 

местните данъци и такси“ се заменят с: “Приложение №4 към Глава втора, 
Раздел VI от Закона за местните данъци и такси“. 

В чл. 51, ал. 1, т. 4: 
Думите: „чл. 52“ се заменят с: „ чл. 61н от ЗМДТ“, а думите: 

“Приложение № 4 към Глава втора, Раздел V от Закона за местните данъци 
и такси“ се заменят с: “Приложение № 4 към Глава втора, Раздел VI от 
Закона за местните данъци и такси“. 

 
В чл. 52, ал. 3 се създава изречение второ, както следва: 
„При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец /ЕТ/ 

декларация се подава и от прехвърлителя и от приобретателя в 7-дневен 
срок от датата на прехвърлянето“. 



 
В чл. 53, ал.1: 
Думите: „чл. 52“ се заменят с: „ чл. 61н от ЗМДТ“. 
 
В чл. 53 се създава нова ал. 4: 
ал. 4: „Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, 

когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който 
се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка“. 

 
В чл. 54, ал.2: 
Думите: „чл. 52“ се заменят с: „ чл. 61н от ЗМДТ“. 
 
В чл. 56, ал.4: 
Думите: „чл. 61 от ЗМДТ“ се заменят с: „ чл. 61р, ал.5 от ЗМДТ“. 
 
В чл. 58: 
Думите: “чл. 57“ се заменят с: „чл. 56, ал. 7“. 
 
Чл. 59 се отменя.  
 
Чл. 60 се отменя. 
Чл. 64, ал.5: 
Думата: „постъпвал“ се заменя с: „постъпва“. 
 
Чл. 64, ал. 6 се изменя така: 
1. Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за 
текущата година се определя по следната формула: 

 
ДДТГ = ГДТПП x БМ 
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ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на 

пътници по чл. 61ф; 
БМ е броят на календарните месеци от текущата година, 

съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване 
на таксиметров превоз на пътници. 

2. Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров 
превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения 
данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната 
формула: 

  
НВДТПП = ПДТПП x ОМ   
 БМ 



 
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров 

превоз на пътници за текущата година; 
ПДТПП – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за 

срока, за който е издадено разрешението; 
БМ – броят на календарните месеци, за които е издадено 

разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници; 
ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи 
месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров 
превоз на пътници. 

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

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Втора точка: относно изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на 
услуги на територията на Община Варна, Приложение № 1 към нея. ВрК 
„Правна“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения няма. Режим на гласуване. 
 
1741-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните 
данъци и такси и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19007263ВН/17.04.2019 г. Общински съвет – Варна приема изменения и 
допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
Приложение № 1 към нея, както следва:  

 
I. В Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Варна: 
 
1. Чл. 6, ал. 3 от НОАМТЦУОВ се отменя в цялост: 
 
2. В чл. 8, ал. 2 от НОАМТЦУОВ отпада израза „с изключение на 

приходите от такси“ и същата придобива следния вид: 
„В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи“ 
 
3. Променя чл. 15, ал. 1 от НОАМТЦУТОВ, като същият 

придобива следния вид: 
„Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от 

ЗМДТ, в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се 



определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 31 
октомври на предходната година.” 

 
4. Променя чл. 15, ал. 2 от НОАМТЦУТОВ, като същият 

придобива следния вид:  
„За имоти намиращи се извън тези граници, се дължи такса за 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, която се 
определя, както следва: за жилищни и нежилищни имоти на граждани, 
както и за жилищни имоти на предприятия – пропорционално върху 
данъчната оценка на имота, съгласно приложение II към ЗМДТ, а за 
нежилищни имоти на предприятия - пропорционално върху отчетната 
стойност на имота.” 

 
5. Променя чл. 15, ал. 3 от НОАМТЦУТОВ, като същият 

придобива следния вид: 
„За имотите по ал. 2, лицата по чл. 16 уведомяват дирекция „Местни 

данъци“ чрез подаване на документ, по образец утвърден от кмета на 
Община Варна. 

 
6. Изменя чл. 16 от НОАМТЦУТОВ, като същият придобива 

следния вид: 
Таксата се заплаща от лицата по чл. 11 от ЗМДТ: 
„(1) Задължени лица са собствениците на облагаеми с данък 

недвижими имоти. 
(2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или 

общински поземлен имот, е задължен и за този имот или съответната част 
от него. 

(3) При учредено вещно право на ползване задължен е ползвателят. 
(4) При концесия задължен е концесионерът. При концесия за добив 

задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в 
полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху 
поземления имот или съответната част от него. 

(5) За имот - държавна или общинска собственост, задължено е 
лицето, на което имотът е предоставен за управление.” 

 
7. В чл. 18, ал. 3 от НОАМТЦУТОВ, изменението е следното: чл. 

„37 от ЗУО“ да се чете „чл. 35 от ЗУО“.  
 
8. Допълва чл. 19, ал. 2 от НОАМТЦУТОВ, като същият 

придобива следния вид: 
„Лицата по чл. 16, ползващи услугите по чл. 18, т.3 и 4 от 

Приложение 1 към настоящата Наредба, подават декларация в Община 
Варна, дирекция „Местни данъци“ до 30 ноември на предходната година. 
В случаите, когато декларацията е подадена извън този срок, същата не 
поражда правни последици.” 



 
9. Изменя чл. 19, ал. 3 от НОАМТЦУТОВ, като същият 

придобива следния вид:  
„Декларацията по чл. 19 ал. 2, се подава от задължените лица по 

образец, одобрен със Заповед на кмета на Община Варна.” 
 
10. Изменя чл. 19, ал. 4 от НОАМТЦУТОВ, като същият 

придобива следния вид: 
„В декларацията се посочват вида и броя на необходимите съдове за 

БО, които ще се ползват през годината. Ако имота не се ползва 
целогодишно, таксата в частта по  сметосъбиране, сметоизвозване и 
обезвреждане в депо, се събира пропорционално за периода посочен в 
декларацията. Такса за поддържане на чистота на територията за 
обществено ползване се дължи в годишен размер.” 

 
11. Допълва в чл. 19, ал. 7 от НОАМТЦУТОВ, следният текст : 
„Становище относно възможностите за поставяне на съдове за 

отпадъци в отделните имоти дава сектор „Екологичен контрол” към 
Дирекция „УСКОР”, в едномесечен срок след изтичането на срока по чл. 
19 от настоящата наредба.” 

 
12. Изменя чл. 19, ал. 8 от НОАМТЦУТОВ, като вместо „чл. 19, 

ал. 1“, да се чете „чл. 16“. 
 
13. Променя чл. 19, ал. 9 от НОАМТЦУТОВ, като същият 

придобива следния вид: 
„Когато лицето е подало декларация по чл. 19, ал. 4 от 

НОАМТЦУТОВ, относно периода в, който имота ще се ползва и се 
констатира от служители на дирекция „Местни данъци“ ползване на обекта 
извън посочения от декларатора период, таксата се определя в размер 
дължим за цялата календарна година. Констатирането на обстоятелството 
се осъществява чрез проверки от служители на дирекция „Местни данъци“, 
по ред определен в утвърдени от кмета на общината вътрешни процедури. 
На нарушителя се налага глоба или имуществена санкция по чл. 123, ал. 3 
от ЗМДТ.” 

 
14.  В чл. 19, ал 12 от НОАМТЦУТОВ се отменя в цялост.  
 
15. Отменя се изцяло сега съществуващия чл. 19 а от 

НОАМТЦУТОВ. 
 
16. Променя чл. 19 б, ал. 1 от НОАМТЦУТОВ и придобива 

следния вид: 
„Чл. 19 б, ал. 1: Не се събира такса за битови отпадъци за услугите 

по чл. 62 от ЗМДТ, предоставени на молитвени домове, храмове и 



манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно 
регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, 
върху които са построени.”  

 
17.  В чл. 19 б от НОАМТЦУТОВ се създава нова алинея: ал. 2 , 

както следва: 
„Чл. 19 б, ал. 2: Освобождаването по ал. 1 е при условие, че имотите 

не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна 
дейност, за което лицата подават декларация по образец, утвърден от кмета 
на общината. 

 
18.  Създава се нов чл. 19 в, със следния текст: 
„Чл. 19 в, ал. 1: Не се събира такса за сметосъбиране и 

сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако 
имотът и не се ползва през цялата година и е подадена декларация /съгл. 
чл. 71, т. 1 от ЗМДТ/ по образец, утвърден от кмета на общината до края на 
предходната година в дирекция „Местни данъци”, подписана от всички 
собственици, респективно ползватели с учредено вещно право на ползване. 
Към декларацията не е необходимо да се прилагат документи. Лицата 
следва да декларират, че имотът не е основно жилище и са съгласни 
служители на дирекция „Местни данъци“ да проверяват сметките им за 
потребление на вода и ток по партида”. 

„Чл. 19 в, ал. 2: При настъпване на промяна в декларираните 
обстоятелства и данни /ползване на имота/, задължените лица подават 
писмено уведомление, до дирекция „Местни данъци“ и таксата за битови 
отпадъци се определя в пълен размер за цялата година”. 

„Чл. 19 в, ал. 3: В случаите, когато декларацията е подадена извън 
срока по чл. 19 в, ал. 1, същата не поражда правни последици”. 

„Чл. 19 в, ал. 4: В случаите, когато след проверка на органите на 
общинската администрация се констатира ползване на недвижим имот, за 
който е подадена декларация по чл. 19 в, ал. 1, таксата се определя в 
размер дължим за цялата календарна година. Редът и начина на 
извършване на проверките се регламентира в утвърдени от кмета на 
общината вътрешни процедури на дирекция „Местни данъци“. На 
нарушителя се налага глоба или имуществена санкция по чл. 123, ал. 3 от 
ЗМДТ”.   

 
19. Променя чл. 21, ал. 2 и ал. 4 от НОАМТЦУТОВ и придобиват 

следния вид: 
Ал. 2. Когато ползването е започнало преди окончателното 

завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ 
месеца, през който ползването е започнало. Обстоятелството се установява 
с проверки от служители на дирекция „Местни данъци“ по ред определен в 
утвърдени от кмета на общината вътрешни процедури. 



Ал.4. За имот, който е основно жилище на лице с намалена 
работоспособност от 50 до 100 на сто, таксата е 50 на сто от определения 
размер на таксата за жилищни имоти на граждани съгласно Приложение 1. 

 
20.  Променя чл. 22, ал.2 от НОАМТЦУТОВ и придобива следния 

вид: 
„Община Варна уведомява лицата по чл. 16 от Наредбата за 

дължимите от тях такси за съответния период и за сроковете за плащане, 
чрез писма и предоставяне на ПИН за проверка през интернет страницата 
на Община Варна. ПИН-код се получава срещу представен документ за 
самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му 
на упълномощено лице в дирекция „Местни данъци“. 

 
21. Променя Глава Пета от НОАМТЦУТОВ, като същата 

придобива следния вид: 
„РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ОБЩИНСКИ 

ВЗЕМАНИЯ 
Чл. 89. Установяването, обезпечаването и събирането на местните 

такси се извършват от служители на общинската администрация по реда на 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с 
тях актове се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс. 

Чл. 90 Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по 
Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни 
вземания.  

Чл. 91 Принудителното събиране се извършва от публични 
изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или 
от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.  

Чл.92 В производствата по чл. 89 служителите на общинската 
администрация имат правата и задълженията на органи по приходите. 
Служителите се определят със заповед на кмета на общината. 

Чл. 93 Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ 
орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс , а 
директорът на дирекция „Местни данъци“ - на териториален директор на 
Националната агенция за приходите“. 

 
22. В Преходни и заключителни разпоредби, § 6 се отменя в 

цялост. 
 
23. Допълва се в § 7 със следния текст: „Таксата по чл. 69, ал. 1 от 

ЗМДТ се заплаща в местата, посочени в чл. 9, ал. 1 от Наредбата на 
Общински съвет – Варна за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Варна“. 
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II. В Приложение № 1 към Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна: 

 
1. Изменя и допълва чл. 18, т. 1, т. 2 и т. 3 и отменя т. 5 от 

Приложение № 1 към НОАМТЦУТОВ и същите придобиват следния 
вид: 

„Чл. 18: Размерът на таксата се определя, както следва: 
1. /В сила от 01.01.2014 г./ Общински съвет – Варна определя такса 

за битови отпадъци, за жилищни имоти на граждани и предприятия в 
размер на 0,98 на хиляда пропорционално върху данъчната оценка за 
имотите, изчислена по норми съгласно Приложение № 2 към ЗМДТ. По 
видове услуги таксата е както следва: 

- За сметосъбиране и сметоизвозване – 0,35 на хиляда; 
- За обезвреждане на битови отпадъци и депо – 0,35 на хиляда; 
- За почистване на териториите за обществено ползване – 0,28 на 

хиляда; 
2. Общински съвет – Варна определя такса за битови отпадъци за 

нежилищни имоти, както следва: 
2.1. /В сила от 01.01.2015 г./ За нежилищни имоти на физически лица 

в размер на 3.7 на хиляда пропорционално върху данъчната оценка на 
имотите, изчислена по норми съгласно Приложение № 2 към ЗМДТ. По 
видове услуги, таксата е както следва: 

- За сметосъбиране и сметоизвозване – 2.00 на хиляда; 
- За обезвреждане на битови отпадъци и депо - 0.55 на хиляда; 
- За почистване на териториите за обществено ползване - 1.15 на 

хиляда; 
2.2. За нежилищните имоти на предприятия в размер на 3.9 на хиляда 

върху отчетната стоиност на нежилищните имоти на предприятията. 
- За сметосъбиране и сметоизвозване – 2.20 на хиляда; 
- За обезвреждане на битови отпадъци и депо - 0.55 на хиляда; 
- За почистване на териториите за обществено ползване -1.15 на 

хиляда; 
3. Общински съвет – Варна определя таксата за битови отпадъци в 

зависимост от вида и броя на декларираните към 30 ноември на 
предходната година съдове за изхвърляне на отпадъци, в размер на 18 лева 
за 1 куб. метър некомпактирани битови отпадъци, при честота на извозване 
съгласно ежегодна заповед на кмета на Община Варна. 

5. Отменя се целия текст. 
 
2. Изменя чл. 67, II ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ” от 

Приложение № 1 към НОАМТЦУТОВ, както следва  
- Отменя се услугата по т. 1, тъй като е заличена от 

Административния регистър. 
- т. 2 става т. 1 и придобива следния вид: 



  т. 1 Издаване на копие от подадена данъчна декларация/ 2124 /: 
  В срок до 7 дни - 4.00 лв. 
- т. 3 става т. 2 и придобива следния вид: 
  т. 2 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим 

имот и незавършено строителство /2396/: 
За декларирани имоти по чл. 14 от ЗМДТ от физически лица: 
В срок до 5 дни – 10.00 лв. 
За издаване на удостоверение за данъчна оценка свързано с 

обработване на подадена декларация по чл. 14 от ЗМДТ /новопридобит 
имот, коригираща декларация, настъпила промяна в декларирано 
обстоятелство/ и за всички останали случаи. 

В срок до 5 дни – 40.00 лв. 
За незавършено стройтелство: 
В срок до 5 дни – 60.00 лв. за I обект, за всеки следващ обект по 5.00 

лв. 
- т. 4 става т. 3 и придобива следния вид: 
  т. 3 Издаване на препис от документ за платен данък върху 

превозни средства /2131/: 
В срок до 7 дни – 4.00 лв. 
В срок до 1 ден – 6.00 лв. 
- Отменя се услугата по т. 5, тъй като е заличена от 

Административния регистър. 
- т. 6 става т. 4 и придобива следния вид: 
  т. 4 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху 

наследство /2091/: 
В срок до 24 часа – 6.00 лв. 
- т. 7 става т. 5 и придобива следния вид:  
  т. 5 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния 

данък /2014/: 
В срок до 7 дни – безплатно 
- Отменя се услугата по т. 8, тъй като е заличена от 

Административния регистър. 
- т. 9 става т. 6 и придобива следния вид:  
  т. 6 Издаване на удостоверение за наличие или липса на 

задължение по ЗМДТ /1998/: 
В срок до 7 дни – 3.00 лв. 
В срок до 1 ден – 10.00 лв. 
- т. 10 става т. 7 и придобива следния вид: 
  т. 7 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина 

/2126/: 
Заверката на искания документ за чужбина е безплатна услуга. 

Изготвя се в срока за издаване на съответния документ, за който се 
заплаща съответната такса. 

- т. 11 става т. 8 и придобива следния вид: 



  т. 8 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на 
строеж /2393/: 

В срок до 5 дни – 60.00 лв. за 1 обект, по 5.00 лв. за всеки следващ 
обект. 

- т. 12 става т. 9 и придобива следния вид: 
  т. 9 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на    

ползване /2395/: 
В срок до 5 дни – 40.00 лв. 
- т. 13 става т. 10 и придобива следния вид: 
  т. 10 Издаване на удостоверение за декларирани данни /2071/: 
В срок до 7 дни – 3.00 лв. 
В срок до 1 дни – 10.00 лв. 
В т. 13 се премахват следните изричения: 
За чужбина – експресна услуга – до 1 ден – 10.00 лв.     
- Създава се нова т.  
  т. 11 Служебно предоставяне на информация за наличие или 

липса на задължения /2834/ 
В срок до 7 дни  
Забележка: 
От заплащане на горепосочените услуги се освобождават: 
Община Варна, Областна администрация – гр. Варна, органи на 

съдебната власт, Национална агенция за приходите и други държавни и 
общински органи, ползващи услугите за служебни цели. 

 
 III. В допълнителната разпоредба на НАРЕДБА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ 
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
ВАРНА: 

§ 1, т. 4 – Отпада. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Христо АТАНАСОВ 
Точка 3 относно приемане на Наредба за условията и реда за 

настаняване и ползване на социални жилища в Община Варна, изградени 
по проект „Изграждане на социални жилища на територията на гр. Варна“ 
по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 
Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г., ВрК „Правна комисия“ дава положително 
становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, господин Григоров. 



Григор ГРИГОРОВ 
Уважаеми колеги, тази наредба в момента трябва да я приемем, 

защото в крайна сметка такава наредба трябва да има до края на месеца, но 
искам да споделя с вас няколко факта относно приемането на тази наредба. 
Преди два месеца и половина тя ни бе представена от администрацията. 
Ние я разгледахме в комисията по социални дейности и тогава дирекцията 
и респективно зам.-кметът изтеглиха тази наредба, като аргументите на 
съветниците бяха, че тя на практика пресъздава старата наредба, която е за 
установяване на нуждаещи се граждани, нищо че не е по Закона за 
социалното подпомагане и т.н., но общо взето разпоредбите са едни и 
същи като те поеха ангажимент да я преработят и да я представят наново и 
затова … всъщност затова общински съветници, които имахме забележки 
към нея не внесохме предложение за промени в наредбата, защото 
смятахме, че ще бъде представен някакъв нов текст, така че аз ще гласувам 
за тази наредба във връзка с това, че тя се изисква за кандидатстване по 
проекта, но на следващата сесия ще внеса предложение за изменение и ви 
моля, нали така… да погледнете на тези неща съвсем добросъвестно и 
добронамерено. Отделно от това, искам да обърна внимание на 
вносителите, че в Административния съд април месец, мисля  че на 5-ти 
април, се гледа едно дело по апел или как се казва… протест на 
административната прокуратура срещу тази наредба, която функционира 
за настаняване, така. И в нея… в този протест на прокуратурата се 
коментираше, че там не трябвало да съществува определението български 
граждани, което се аргументира с факта, че сме в Европейския съюз, могат 
от тези наредби да се ползват и граждани, други граждани, които не са 
български, но са временно пребиваващи и там с някакви други статути. И 
мисля, че Административният съд има такова решение, с което да отпаднат 
тези неща в… от наредбата, каквото и да е то. Така че, моля вносителите да 
погледнат това решение на Административния съд и ако в настоящата 
наредба, която ще приемем има нещо, което касае това решение просто на 
следващата сесия да го внесат, за да можем да го коригираме. Благодаря! 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Григоров. Коректно е предложението. Други 

мнения и съображения? Имате ли подадено становище или възражение по 
конкретния текст на наредбата… 

 
Мария ДИМИТРОВА 
… бях в комисията, господин председател, ако може… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли писмено възражение… той работи микрофона. 
 
 
 



Мария ДИМИТРОВА 
Имам и писмено подадено в комисията и ако може да ме изслушат 

общинските съветници, защото не са запознати… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разгледано ли е Вашето възражение? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
… ами в комисията коментирахме. В рамките на комисията. Много 

малка възможност получих, ако може да аргументирам, защото в 
началото… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само да дадем възможност на председателя на комисията… 
 
Христо АТАНАСОВ 
В комисията, да входирахте го. Ако си спомняте допълнихте доста 

неща, които трябваше да представите допълнително, за да може да бъде 
окомплектована Вашата преписка и да бъде пратена за становище. Вие 
ги… така… изслушайте ме… така… по отношение на това, което 
входирахте в комисията и което разглеждахме специално това нещо, то 
беше входирано в деня на комисията. Така ли беше? Така че …, така че…, 
така че не е разглеждано по тази причина. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Надлежно, писмено щом Ви е дала комисията възможност сега няма 

как да прескочим решението на комисията. Благодаря Ви! 
 
Мария ДИМИТРОВА 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… ама то касае Закона за достъп до обществена информация. Няма 

нищо общо със социални жилища или наредба. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
… точка в дневния ред и в понеделник се гледа на комисия… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… няма никаква пречка за това. И Вие сте изразили становище, а 

съветниците са Ви дали възможност писмено да си окомплектовате …. 
Така 

 
Мария ДИМИТРОВА 
/н.р./ 



Тодор БАЛАБАНОВ 
… ами дайте писмено, че това е нормативен акт. Няма как на 

микрофон да седнем и да го коментираме детайлно. Щом е така… поради, 
което следва да внесете писмено, затова Закона за нормативните актове … 
ама не се надговаряйте с мен… 

 
Мария ДИМИТРОВА 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…ама не ми повишавайте тон, много Ви моля. Достатъчно 

възможност Ви беше дадена. По тази наредба, тя не е била готова като 
проект, че да внесете нещо февруари месец. По старата наредба, тя не е 
предмет на настоящото решение. Съответно изказването на колегата беше 
в  този смисъл. Благодаря Ви! Благодаря Ви! Благодаря Ви! Режим на 
гласуване. 

 
1742-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18023654ВН/10.12.2018 г., Общински съвет – Варна приема Наредба за 
условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в 
Община Варна, изградени по проект „Изграждане на социални жилища на 
територията на гр. Варна“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на 
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
и поради необходимостта от защита на важни обществени интереси, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Христо АТАНАСОВ 
Четвърта точка относно изменение и допълнение на Правилника за 

работата на Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона“ – 
Варна, приет с решение № 579-9 от 26,27.07.2012 г. Изменен с решение № 
1981-9 и № 1982-9 от 4.02.2015 г., ВрК „Правна комисия“ дава 
положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Подлагам на гласуване. 



 
1743-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 3 и ал. 4, чл. 53 от 
Закон за общинска собственост и по предложение от кмета на Община 
Варна с рег. № РД19006679ВН/10.04.2019 г., Общински съвет – Варна 
изменя и допълва чл. 2, Раздел II Предмет на дейност от Правилника за 
работа на „Общински паркинги и синя зона“ – Варна, като същия 
придобива следния вид: 

чл. 2. Предмет на дейност на Общинското предприятие „Общински 
паркинги и синя зона“ – Варна е: 

/1/ Изграждане и поддържане на инфраструктурата на определените 
за паркиране места – преградни съоръжения /входно-изходни бариери, 
ограждения, кабинки и др./, информационни табели, насочено осветление, 
маркировка; 

/2/ Експлоатиране и поддържане на паркингите и зоните за платено 
паркиране – общинска собственост; 

/3/ Координиране и контролиране на внедряването и поддръжката на 
вертикална и хоризонтална пътна маркировка и другите необходими 
законови средства за ефективна организация на паркиране в паркингите и 
зоните за платено паркиране. 

/4/ Организиране и контролиране на внедряването и поддръжката на 
съвременни системи за таксуване, свързани с подобряване на 
обслужването и ефективността при паркиране на МПС, в т.ч. паркиране и 
паркинг автомати; 

/5/ Координиране и контролиране поддържането на чистотата и реда 
в паркингите и зоните за платено паркиране – общинска собственост; 

/6/ Осъществяване на мониторинг и контрол върху дейността по 
прилагане по утвърдена организация на паркиране и таксуване в 
паркингите и зоните за платено паркиране; 

/7/ Участва в подготовката и/или подготвя и внася предложения за 
подобряване на условията, организацията и възможностите за паркиране в 
Община Варна; 

/8/ Поддържа постоянна връзка и координация с държавните органи, 
общинските структури и други звена, имащи отношение към паркирането 
на МПС в Общината; 

/9/ Управлява предоставените му недвижими имоти – общинска 
собственост, като сключва договори за отдаване под наем с трети лица. 
Събира приходите от такси, наеми, цени на услуги, реклама и други, от 
експлоатацията на същите. Подготвя пълна документация, ведно със 
съответните действия за прекратяване или разваляне на сключените 
договори за предоставените му за управление имоти. Изпълнява заповеди 
за изземване на същите, които се владеят или държат без правно основание 
от трети лица. 

/10/ Създава условия за достъп и ползване на предоставените му за 
управление недвижими имоти - общинска собственост, от физически и 



юридически лица, срещу заплащане на съответните такси и цени на услуги, 
определени от Общински съвет гр. Варна.  

/11/ Изпълнява функциите на пристанищен оператор в акваторията 
на гр. Варна за обслужване и въвеждане в експлоатация на Рибарско 
пристанище „Варна“. Извършва оперативно ръководство и контрол по 
спазването на задължителните разпоредби на ИА „Морска 
администрация“, Гранична полиция, Митница и други нормативни 
документи. 

/12/ Изготвя и подписва Договори за ползване на паркоместа за 
паркиране в режим  „Служебен абонамент“ по Заповед и утвърден образец 
от кмет на Община Варна във връзка с „Наредба за организация на 
движението на територията на Община Варна“. 

/13/ Осъществява изграждането на система за обществени 
велосипеди под наем. Организира и контролира изграждането и 
внедряването й на територията на гр. Варна.  

/14/ Изготвя и предлага приоритетни мерки и планове по прилагане 
на програма „Устойчива градска мобилност“, съгласно приоритетни оси на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ във 
връзка с ефикасното използване на средствата от фондовете на 
Европейския съюз. Осъществява организация и контрол  по тяхното 
изпълнение. 

Общински съвет – Варна възлага на директора на „Общински 
паркинги и синя зона“ – Варна в седемдневен срок от приемането на 
решението да отрази приетата промяна в Правилника и структурата на 
Общинското предприятие и да го публикува. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
  
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Атанасов. Преминаваме към точка осем от 

дневния ред предложения за решения от ВрК „Структури и общинска 
администрация“, а извинявам се точка осма от дневния ред. 

 
  

  



VIII. 
 

По точка осма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Опазване и възпроизводство на околната среда“ относно: 
(1) – приемане на актуализирана „Програма за опазване на 

околната среда на Община Варна 2019 – 2023 г.“ 
 

Докл.: Николай Георгиев – Председателстващ ВрК „ОВОС“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Георгиев, заповядайте. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Проекти за решения ВрК „Опазване и възпроизводство на околната 

среда“ относно приемане на актуализирана „Програма за опазване на 
околната среда на Община Варна 2019 – 2023 г.“. ВрК „Опазване и 
възпроизводство на околната среда“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Заповядайте. Имали ли сте 

възможност да…  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Нямах, защото целия ден имаше заседания на комисии. Аз не съм 

общински съветник… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има характера на нормативен акт, там също следва в писмен вид да 

се подават… на…  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Становище в писмен вид, може ли? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… може становище в писмен вид да представите в съответния срок, 

когато стои на сайта в продължение на един месец. Тази… когато касае 
нормативен акт. Има ред определен със закон за приемане и обсъждане на 
нормативен акт. Тази програма има характера на нормативен акт, поради 
което реда е специален и не е съгласно нашия правилник.  

 
Мария ДИМИТРОВА 
… съгласно правилника … по тази точка имаме право да се 

изказваме гражданите… 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
… седнете и си прочетете специалния закон, специалния закон. Вие 

сте адвокат, би трябвало знаете специално спрямо общата норма какво 
означава. А така. И кой от двата закона е специален? 

 
Мария ДИМИТРОВА 
… колко лева плати Общината… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…. така. Благодаря. Режим на гласуване. Режим на гласуване. Все 

пак успяхте да се изкажете, обаче. Там едно свободно място има. Поканете 
я дамата. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1744-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 13 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 79, ал. 1 и ал. 
4 от Закона за опазване на околната среда и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД19011188ВН/18.06.2019 г., Общински съвет – 
Варна приема актуализирана „Програма за опазване на околната среда 
на Община Варна 2019 – 2023 г.“, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За протокола: Николай Георгиев – „за“.  
 
Вече можем да преминем към точка девета. 
 
 

  



IX. 
 

По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Структури и общинска администрация“ относно: 
(1) – одобряване на промени в общата численост и структура на 

Общинско предприятие „Зоопарк – СЦ“ Варна. 
 

Докл.: Милена Димова – Председател на ВрК „СОА“ 
 
Милена ДИМОВА 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, проект за 

решения от ВрК “Структури и общинска администрация“ относно 
одобряване на промени в общата численост и структура на Общинско 
предприятие „Зоопарк – СЦ“ Варна. ВрК “Структури и общинска 
администрация“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1745-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, 
ал. 4 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД19011204ВН/18.06.2019 г., Общински съвет – 
Варна одобрява промени в общата численост и структура на  Общинско 
предприятие „Зоопарк-СЦ“ – Варна, както следва: 

1.Увеличава числеността на Общинско предприятие „Зоопарк-СЦ“ – 
Варна с 1 (една) щатна бройка за длъжността „Служител човешки ресурси“ 
с код по Национален класификатор на професиите и длъжностите 4415 
2002.  

2. Приема нова организационна структура, съгласно приложение към 
настоящото решение.    

 Необходимите средства за заплата и осигурителни вноски щe бъдат 
за сметка на гласуваните средства в бюджета на Община Варна за 2019 г. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Благодаря на госпожа Димова.  
За протокола: Николай Георгиев – „за“.  
 

Преминаваме към точка десета от дневния ред.  



X. 
 

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

по приватизация и следприватизационен контрол относно: 
(1) – финализиране на приватизационни процедури за обекти по 

приходната част на „Годишен план за приватизация за 2019 г.‟ 
(2) – приемане на анализ на правното състояние, информационен 

меморандум и приватизационни оценка на обект по приходната част на 
Годишния план за приватизация за 2019 г., представляващ фурна и земя, 
находящ се в град Варна, ул. „Шейново” № 24, предмет на АОС 
№7236/08.01.2013 г. 

(3) – приемане на метод и условия за провеждане на 
приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по „Годишния план за приватизация за 2019 г.” 

 
Докл.: Петко Бойновски – Председател на КПСК  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Бойновски, имате думата да си почнете процедурното 

предложение…  
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, 

дами и господа имам едно процедурно предложение. Първа подточка на 
десета имаме четири решения на едно и също основание и в третата 
подточка имаме шест на едни и същи основания. Предлагам да бъдат 
гласувани анблок. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Процедура за анблок. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Господин Бойновски, имате думата. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Първото предложение за решение относно определяне на спечелил 

участник публичния търг с явно наддаване за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, район „Приморски“, бул. 
„Чаталджа“ № 49, представляващ помещения на кафе – клуб. Определяне 
на спечелилия участник в  публичния търг с явно наддаване за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Съборни” № 44, представляващ сгради и идеални части от земята.  



Решение за определяне на спечелилия участник в  публичния търг с явно 
наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
град Варна, район „Одесос”, ул. „Гоце Делчев” № 63, представляващ гараж  
№ 3. Решение за определяне на спечелилия участник в  публичния търг с 
явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ 
се в град Варна, район „Одесос”, ул. „Гоце Делчев” № 63, представляващ 
гараж № 5 и предложение за определяне на спечелилия участник в  
публичния търг с явно наддаване за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос”, бул. „Христо 
Ботев” № 18, вх.5, ет.13, 11 м.р., представляващ ателие № 1. За всички тези 
предложения Комисия по приватизация и следприватизационен контрол 
дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги за мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1746-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 
от ЗПСК и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във 
връзка с изпълнение на свое решение №1658-13(39)/24.04.2019г. на 
Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от 19.06.2019г., касаещ 
проведен публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, район „Приморски“, бул. 
„Чаталджа“ № 49, представляващ помещения на кафе – клуб, 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2557.41.4.65 със 
застроена площ 127,66 кв.м., състоящ се от зала, 2 (две) складови 
помещения и 2 (две) сервизни помещения, както и 2,55% идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж, предмет на АОС 
№8191/19.03.2015г., в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, 
Общински съвет – Варна реши: 

1. Определям за спечелил публичния търг с явно наддаване 
участника Иван Петров Неделчев. 

2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в грaд 
Варна, район „Приморски”, бул. „Чаталджа“ №49, представляващ 
помещения на кафе – клуб, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.2557.41.4.65 със застроена площ 127,66 кв.м., състоящ се от зала, 2 
(две) складови помещения и 2 (две) сервизни помещения, както и 2,55% 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
предмет на АОС №8191/19.03.2015г. с Иван Петров Неделчев, при 



заплащане на цена в размер 267 500 лева (двеста шестдесет и седем хиляди 
и петстотин лева), без включен ДДС, платима преди сключване на 
договора, без използване на други законни платежни средства и след 
представяне на декларация за произход на средствата. 

 
 
 
 
 
1747-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от 
ЗПСК и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка 
с изпълнение на свое решение №1660-13(39)/24.04.2019г. на Общински 
съвет – Варна, и изготвен протокол от 19.06.2019г., касаещ проведен 
публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Съборни” № 44, предмет на АОС  
№1261/02.07.1999г., представляващ втори етаж от масивна двуетажна 
сграда със застроена площ 91 кв.м., ведно с изби с площ от 30,50кв.м., 
представляващи ½ идеална част от всички изби с обща площ 61 кв.м. и 
таванска стая с площ от 16,45кв.м., заедно с 63,568% идеални части от 
общите части на сградата; масивна двуетажна пристройка до улицата (без 
магазина на първи етаж) състояща се от помещения на втори етаж със 
застроена площ 40кв.м., помещение на първи етаж до прохода зад магазина 
със застроена площ 7,84кв.м., ведно с изба от две помещения с площ от 
18,78 кв.м., заедно с 90% идеални части от общите части на сградата; част 
от масивна сграда, разположена във вътрешната част на двора, заемаща 
дясната половина, състояща се от първи етаж със застроена площ 53 кв.м. 
и втори етаж със застроена площ 53 кв.м. и земя – 225,75 кв.м. идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.1503.556 по КК и КР на 
град Варна, одобрени със Заповед №РД-18-98/10.11.2008г. на ИД на АГКК 
и изменени със Заповед №18-7166/22.05.2014г. на Началника на СГКК – 
Варна, целият с площ 334кв.м., а по АОС №1261/02.07.1999г. с площ 
330кв.м., в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Определям за спечелил публичния търг с явно наддаване 
участника „ЗСК- ДЕВНЯ” АД, ЕИК 103148230 с управител Красимир 
Гошев Григоров. 

2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Съборни” № 44, предмет на АОС  №1261/02.07.1999г., 
представляващ втори етаж от масивна двуетажна сграда със застроена 
площ 91 кв.м., ведно с изби с площ от 30,50кв.м., представляващи ½ 
идеална част от всички изби с обща площ 61 кв.м. и таванска стая с площ 



от 16,45кв.м., заедно с 63,568% идеални части от общите части на сградата; 
масивна двуетажна пристройка до улицата (без магазина на първи етаж) 
състояща се от помещения на втори етаж със застроена площ 40кв.м., 
помещение на първи етаж до прохода зад магазина със застроена площ 
7,84кв.м., ведно с изба от две помещения с площ от 18,78 кв.м., заедно с 
90% идеални части от общите части на сградата; част от масивна сграда, 
разположена във вътрешната част на двора, заемаща дясната половина, 
състояща се от първи етаж със застроена площ 53 кв.м. и втори етаж със 
застроена площ 53 кв.м. и земя – 225,75 кв.м. идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 10135.1503.556 по КК и КР на град Варна, одобрени 
със Заповед №РД-18-98/10.11.2008г. на ИД на АГКК и изменени със 
Заповед №18-7166/22.05.2014г. на Началника на СГКК – Варна, целият с 
площ 334кв.м., а по АОС №1261/02.07.1999г. с площ 330кв.м., със „ЗСК- 
ДЕВНЯ” АД, ЕИК 103148230 с управител Красимир Гошев Григоров, при 
заплащане на цена в размер 180 000 лева (сто и осемдесет хиляди лева), без 
включен ДДС, платима преди сключване на договора, без използване на 
други законни платежни средства и след представяне на декларация за 
произход на средствата. 

 
 
 
 
1748-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от 
ЗПСК и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка 
с изпълнение на свое решение №1661-13(39)/24.04.2019г. на Общински 
съвет – Варна, и изготвен протокол от 20.06.2019г., касаещ проведен 
публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, район „Одесос”, ул. „Гоце Делчев” № 63, 
представляващ гараж  № 3, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1026.183.1.22 със застроена площ  23,40кв.м, както и 0,0149 % 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
предмет на АОС №9402/07.02.2017г., в качеството си на орган по чл.3, 
ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Определям за спечелил публичния търг с явно наддаване 
участника „БИО РИТЪМ” ЕООД, ЕИК 148144851 с управител Фатима 
Махмудова Ибриямова. 

2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в грaд 
Варна, район „Одесос”, ул. „Гоце Делчев” №63, представляващ гараж №3, 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1026.183.1.22 със 
застроена площ  23,40кв.м, както и 0,0149 % идеални части от общите 
части на сградата и от правото на строеж, предмет на АОС 



№9402/07.02.2017г. с „БИО РИТЪМ” ЕООД, ЕИК 148144851 с управител 
Фатима Махмудова Ибриямова, при заплащане на цена в размер 54 000 
лева (петдесет и четири хиляди лева), без включен ДДС, платима преди 
сключване на договора, без използване на други законни платежни 
средства и след представяне на декларация за произход на средствата. 

 
 
 
 
 
1749-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от 
ЗПСК и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка 
с изпълнение на свое решение №1662-13(39)/24.04.2019г. на Общински 
съвет – Варна, и изготвен протокол от 20.06.2019г., касаещ проведен 
публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, район „Одесос”, ул. „Гоце Делчев” № 63, 
представляващ гараж № 5, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1026.183.1.18 със застроена площ 23,05кв.м., както и 0,0147 % 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
предмет на АОС №9401/07.02.2017г., в качеството си на орган по чл.3, 
ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Определям за спечелил публичния търг с явно наддаване 
участника Деян Иванов Йорданов. 

2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в грaд 
Варна, район „Одесос”, ул. „Гоце Делчев” № 63, представляващ гараж № 5, 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1026.183.1.18 със 
застроена площ 23,05кв.м., както и 0,0147 % идеални части от общите 
части на сградата и от правото на строеж, предмет на АОС 
№9401/07.02.2017г. с Деян Иванов Йорданов, при заплащане на цена в 
размер 26 000 лева (двадесет и шест хиляди лева), без включен ДДС, 
платима преди сключване на договора, без използване на други законни 
платежни средства и след представяне на декларация за произход на 
средствата. 

 
 
 
 
 
1750-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от 
ЗПСК и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка 



с изпълнение на свое решение №1664-13(39)/24.03.2019г. на Общински 
съвет – Варна, и изготвен протокол от 21.06.2019г., касаещ проведен 
публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, район „Одесос”, бул. „Христо Ботев” № 
18, вх.5, ет.13, 11 м.р., представляващ ателие № 1 със застроена площ 
61,36 кв.м. и изба с площ 9,61 кв.м., заедно с 0,1792% идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж, предмет на АОС 
№252/08.09.1997г., в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, 
Общински съвет – Варна реши: 

1. Определям за спечелил публичния търг с явно наддаване 
участника Николай Галинов Василев. 

2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот,  находящ се в град 
Варна, район „Одесос”, бул. „Христо Ботев” №18, вх.5, ет.13, 11 м.р., 
представляващ ателие №1 със застроена площ 61,36 кв.м. и изба с площ 
9,61 кв.м., заедно с 0,1792% идеални части от общите части на сградата и 
от правото на строеж, предмет на АОС №252/08.09.1997г. с Николай 
Галинов Василев, при заплащане на цена в размер 58 800 лева (петдесет и 
осем хиляди и осемстотин лева), без включен ДДС, платима преди 
сключване на договора, без използване на други законни платежни 
средства и след представяне на декларация за произход на средствата. 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
За протокола: Красен Иванов – „за“. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Предложения за решение по втора подточка на десета точка. 

Решение относно приемане анализ на правното състояние на 
информационен меморандум и приватизационна оценка за обект с открита 
процедура за приватизация, находящ се ул. „Шейново” №24, 
представляващ фурна и идеални части от земята. Комисия по приватизация 
и следприватизационен контрол дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Режим на гласуване. 
 
1751-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.3 и чл.12, ал.2 от 
Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните 
оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, Общински 
съвет – Варна, приема анализ на правното състояние, информационен 



меморандум и приватизационна оценка на обект с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2019г.”, както следва: 

1. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ сe в град Варна, ул. „Шейново” № 24, представляващ фурна и 
земя, предмет на АОС №7236/08.01.2013г., изготвен от Христина 
Димитрова Димитрова - правоспособен юрист. 

2. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ сe в град Варна, ул. „Шейново” №24, 
представляващ фурна и земя, предмет на АОС №7236/08.01.2013г., 
изготвени от Петранка Койчева Маринова - независим оценител. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. * 
 
Заповядайте. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
По трета подточка от десета точка – предложение за решение за 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район 
„Аспарухово“, ул. „Капитан I-ви ранг Георги Купов” №37, представляващ 
част от сграда със съответното право на строеж при съответните тръжни 
условия. Комисия по приватизация и следприватизационен контрол дава 
положително становище. Предложение за решение за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, ул. „Топола” №36, представляващ гараж 
№2, при съответните тръжни условия. Комисия по приватизация и 
следприватизационен контрол дава положително становище. Предложение 
за решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, 
бул. „Христо Ботев” № 18, вх.9, ет.13, представляващ ателие № 3, при 
съответните тръжни условия. Комисия по приватизация и 
следприватизационен контрол дава положително становище. Предложение 
за решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, ул. 
„Шейново” № 24, представляващ фурна, със съответното право на строеж 
и идеални части от земята, при съответните тръжни условия. Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол дава положително 
становище. Предложение за решение за провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ 
се в град Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх.9, ет.13, представляващ 
ателие № 1, при съответните тръжни условия. Комисия по приватизация и 
следприватизационен контрол дава положително становище. И последното 
- предложение за решение за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 



град Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 5, ет. 13, представляващ ателие 
№ 3, при съответните тръжни условия. Комисия по приватизация и 
следприватизационен контрол дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 
1752-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение №1768-
8(36)/11,12.11.2014г. за откриване на процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район 
„Аспарухово“, ул. „Капитан I-ви ранг Георги Купов” № 37, по АОС 
№6683/29.12.2011г., представляващ част от сграда, Общински съвет – 
Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район 
„Аспарухово″, ул. „Капитан I-ви ранг Георги Купов” №37, по АОС 
№6683/29.12.2011г., представляващ част от сграда с идентификатор 
10135.5510.789.5. състояща се от СОС с идентификатор 10135.5510.789.5.2, 
със застроена площ 230 кв.м. на втори етаж, ведно с изба № 4, 
представляваща СОС с идентификатор 10135.5510.789.5.6 с площ 10,40 
кв.м. на минус първи етаж, заедно с 57,62 % идеални части  от  общите  
части  на  сградата  и  от  правото  на  строеж, по КК и КР на град Варна, 
одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК,  при  
начална  тръжна цена 89 000лв. (осемдесет и девет хиляди и лева). 
Сделката не се облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. (три хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 5 000лв. (пет хиляди лева), платими по сметка 

IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна 



кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  09.30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал) или документ 
за самоличност за физическите лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 5 000лв. (пет 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” за физическите лица и лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите 
юридически лица (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 



агенция за приходите за физическите лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица 
(оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, че юридическото лице не е обявено в несъстоятелност, не се 
намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не се намира в 
ликвидация (оригинал); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физическите лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Димитър Колев; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Марица Гърдева, Мартин Андонов, Милена 
Димова и Надя Георгиева; резервни членове: Петко Бойновски и Неджиб 
Неджибов, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете 
и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
250лв. (двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 



органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
1753-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение №1519-
3(37)/30.01.2019г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, район „Младост”, ул. „Топола” 
№36, по АОС №5947/30.11.2009г., представляващ гараж №2, Общински 
съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, район „Младост”, 
ул. „Топола” № 36, по АОС №5947/30.11.2009г., представляващ гараж № 
2, като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3513.329.1.11 
със ЗП 20,39кв.м., както и 1,9577 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, по КК и КР, одобрени със Заповед №РД-
18-64/16.05.2008г. на ИД на АГКК, при граници на имота на същия етаж: 
СОС 10135.3513.329.1.10, СОС 10135.3513.329.1.6, под обекта няма, над 
обекта: СОС 10135.3513.329.1.13, СОС 10135.3513.329.1.14, при начална 
тръжна цена 14 900лв. (четиринадесет хиляди и деветстотин лева). 
Сделката не се облага с ДДС. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 



4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. (две хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 3 000лв. (три хиляди лева), платими по сметка 

IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  11.30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал) или документ 
за самоличност за физическите лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 3 000лв. (три 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 



14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” за физическите лица и лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите 
юридически лица (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите за физическите лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица 
(оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, че юридическото лице не е обявено в несъстоятелност, не се 
намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не се намира в 
ликвидация (оригинал); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физическите лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 



ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Димитър Колев; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Надя Георгиева, Неджиб Неджибов, Николай 
Малев и Славчо Славов; резервни членове: Петко Бойновски и Петър 
Липчев, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
250лв. (двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
1754-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение №1662-
9(34)/21.07.2014г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос“, бул. „Христо 
Ботев” № 18, вх.9, ет.13, по АОС №250/09.09.1997г., представляващ 
ателие № 3, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос″, бул. 
„Христо Ботев” №18, вх.9, ет.13, по АОС №250/09.09.1997г., 
представляващ ателие №3, със застроена площ 46,83кв.м., (100 % тераси), 
заедно с 0,1266 % идеални части от общите части на сградата и от правото 



на строеж, при начална тръжна цена 37 200лв. (тридесет и седем хиляди и 
двеста лева). Сделката не се облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 3 000лв. (три хиляди лева), платими по сметка 

IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  14.30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 



14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал) или документ 
за самоличност за физическите лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 3 000лв. (три 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” за физическите лица и лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите 
юридически лица (оригинал); 

14.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите за физическите лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица 
(оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, че юридическото лице не е обявено в несъстоятелност, не се 
намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не се намира в 
ликвидация (оригинал); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 



16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 
сключването на договор за приватизация: 

16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Димитър Колев; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Борислав Нанков, Добромир Джиков, Иво 
Иванов и Красен Иванов; резервни членове: Петко Бойновски и Марица 
Гърдева, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
250лв. (двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
1755-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение №1656-
9(34)/21.07.2014г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос″, ул. 



„Шейново″ №24, по АОС №7236/08.01.2013г., представляващ фурна и 
земя, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в грaд Варна, район „Одесос”, ул. 
„Шейново” № 24, по АОС №7236/08.01.2013г., представляващ фурна: 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.211.1.2, състоящ 
се от две нива със застроена площ 131 кв.м., ведно с избено помещение с 
площ 41,65 кв.м., заедно с 66,15% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, при граници на СОС 10135.1507.211.1.2 : 
Ниво 1 (едно): На същия етаж: няма; Под обекта: няма; Над обекта: няма; 
Ниво 2 (две): На същия етаж: няма; Под обекта: няма; Над обекта: СОС 
10135.1507.211.1.1 и земя с площ 78,70 кв.м. идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 10135.1507.211, при граници: ПИ 10135.1507.192, 
ПИ 10135.1507.224, ПИ 10135.1507.212 и ПИ 10135.1507.210, целият с 
площ 188 кв.м., от които 119 кв.м. идеални части частна общинска 
собственост, по КК и КР на район „Одесос” на град Варна, одобрени със 
Заповед №РД-18-98/10.11.2008г., при начална тръжна цена 149 500лв. (сто 
четиридесет и девет хиляди и петстотин лева). Сделката не се облага с 
ДДС. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 20 000лв. (двадесет хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 30 000лв. (тридесет хиляди лева), платими по 

сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 



състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  09,30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал) или документ 
за самоличност за физическите лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 30 000лв. 
(тридесет хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 
1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон 
Варна (оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” за физическите лица и лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите 
юридически лица (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите за физическите лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица 
(оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 



14.11.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, че юридическото лице не е обявено в несъстоятелност, не се 
намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не се намира в 
ликвидация (оригинал); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физическите лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Христо Атанасов, Неджиб Неджибов, Николай 
Малев, Надя Геогриева; резервни членове: Димитър Колев и Петър 
Липчев, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
250лв. (двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 



декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
 
1756-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл. 2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свое решение №1663-
9(34)/21.07.2014г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос″, бул. „Христо 
Ботев” №18, вх.9, ет.13, по АОС №255/09.09.1997г., представляващ ателие 
№ 1, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, район „Одесос“, 
бул. „Христо Ботев” № 18, вх.9, ет.13, по АОС №255/09.09.1997г., 
представляващ ателие № 1, със застроена площ 61,36 кв.м., (100 % 
тераси), ведно с изба с полезна площ 9,61 кв.м., заедно с 0,1792 % идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална 
тръжна цена 53 300лв. (петдесет и три хиляди и триста лева). Сделката не 
се облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. (две хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 3 000лв. (три хиляди лева), платими по сметка 

IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 



10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  11.30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физическите лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 3 000лв. (три 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв.(петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” за физическите лица и лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите 
юридически лица (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите за физическите лица и лицата, управляващи и 



представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица 
(оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, че юридическото лице не е обявено в несъстоятелност, не се 
намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не се намира в 
ликвидация (оригинал); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петко Бойновски; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Мартин Андонов, Милена Димова, Надя 
Георгиева и Неджиб Неджибов; резервни членове: Димитър Колев и 
Николай Малев, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 250лв. (двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 



провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

 
 
 
 
1757-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, 
ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, и свои решения №1664-
9(34)/21.07.2014г. и №1770-8(36)/11,12.11.2014г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
град Варна, район „Одесос“, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 5, ет. 13, по 
АОС № 253/08.09.1997 г., представляващ ателие № 3, Общински съвет – 
Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, „Одесос″, бул. 
„Христо Ботев” №18, вх.5, ет.13, по АОС №253/08.09.1997г., 
представляващ ателие №3, със застроена площ 46,83 кв.м., (100 % тераси), 
заедно с 0,1266 % идеални части от общите части на сградата и от правото 
на строеж, при начална тръжна цена 39 600лв. (тридесет и девет хиляди и 
шестстотин лева). Сделката не се облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 



7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 
информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. (две хиляди лева). 
9.Депозит в размер на 3 000лв. (три хиляди лева), платими по сметка 

IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”  от  14.30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физическите лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 3000.лв. (три 
хиляди лева), платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 



9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” за физическите лица и лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите 
юридически лица (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите за физическите лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица 
(оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията, че юридическото лице не е обявено в несъстоятелност, не се 
намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не се намира в 
ликвидация (оригинал); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Димитър Колев; членове – Светла 
Маринова, Стефка Петрова, Петър Липчев, Славчо Славов, Станислав 



Иванов и Христо Атанасов; резервни членове: Петко Бойновски и Януарий 
Вичев, и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
250лв.(двеста и петдесет лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Благодаря на господин Бойновски. Преминаваме към точка 

единадесет от дневния ред.  



XI. 
 

По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Обявяване на 15 август 2019 г. за празничен и 

неприсъствен ден на територията на Община Варна по случай празника на 
града. 

  
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Относно обявяване на 15 август 2019 г. за празничен и неприсъствен 

ден на територията на Община Варна по случай празника на града. Имате 
думата.  

 
Григор ГРИГОРОВ 
Извинявайте колеги, но аз съм един от най-големите противници на 

празниците.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
..ааа, след господин Златев. Добре, че ги пускате на 15-ти август, 

господин Григоров. Режим на гласуване, колеги. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1758-11. На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и  по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД19011479ВН/20.06.2019 г. и във връзка с писмо 
от Областен управител на област с административен център Варна с рег. № 
РД19009456ВН-001ВН/29.05.2019 г., Общински съвет – Варна обявява 
деня 15 август за празничен и неприсъствен ден на територията на 
Община Варна. 

 

Резултати от гласуването: за – 39; против – 1; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 11, предложението се приема.* 

  
Въпросът е кой си промени позицията. 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 съдружниците на „Вестник Народно 
дело“ ООД, насрочено на 28.06.2019 г. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва в 

Общо събрание на съдружниците. Имате текста на упълномощаването. По 
всички точки от дневния ред да участва в разискванията и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, като след 
провеждане на събранието да представи писмен доклад за взетите 
решения, за сведение. Имате думата за мнения и съображения. Ако няма, 
режим на гласуване. 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1759-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, във връзка с Покана рег. № 
ОС19000394ВН/21.06.2019 г. от управителя на „Вестник Народно дело“ 
ООД, Общински съвет – Варна упълномощава представителя на Община 
Варна – общинския съветник Борислав Пламенов Нанков, да участва в 
Общото събрание на съдружниците на „Вестник Народно дело“ ООД, 
което ще се проведе на 28.06.2019 г. (петък) от 10.00 часа, на адреса на 
управление на дружеството в гр. Варна, ул. Братя Миладинови № 68, и да 
гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като 
има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на годишния 
финансов отчет на дружеството за 2018 г., който да бъде публикуван от 
управителя в законоустановения срок.“ Проект за решение: „Приема 
годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.“ - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
преобразуване на загубата за 2018 г.“ Проект за решение: „Загубата за 
2018 г. да се преобразува в непокрита загуба от минали години.“ - 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: „Освобождаване от отговорност 
на управителя Златка Купенова Дончева.“ Проект за решение: 
„Освобождава от отговорност управителя Златка Купенова Дончева за 
дейността й като управител на дружеството.“ - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна.  

1759-12-1. 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 съдружниците на 
„Вестник Народно дело“ ООД, представителят на Община Варна 
общинският съветник Борислав Пламенов Нанков, на следващото 
заседание на Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите 
решения на Общото събрание, за сведение. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Борислав Гуцанов за протокола – „за“.  
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.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни 

органи и представители на Община Варна в общото събрание на 
търговските дружества. Предложения бяха направени по време на 
днешното заседание. Господин Григоров, заповядайте.  

 
Григор ГРИГОРОВ 
Уважаеми колеги, и на комисията по собственост и стопанство 

коментирахме дейността на контрольорите в две от ДКЦ-тата, а именно – в 
ДКЦ 3 и в ДКЦ „Чайка“. По отношение на госпожа Дияна, секунда само, 
доц. Дияна Димитрова, на която би трябвало да изразим благодарност за 
това, че през предходните три години тя представи едни изключително 
професионални доклади, на базата на които ние взехме едно, според мен, 
много правилно решение да подменим управителя на ДКЦ „Чайка“ и в 
момента то се намира в много добро състояние. Госпожа Димитрова 
сподели с нас желанието си да не бъде вече контрольор във връзка с 
ангажиментите си, които има във Велико Търново и отделно от това каза, 
че според нея ДКЦ-то се намира в добро състояние. Това устно го каза, 
пред нас в комисията.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
То го има и писмено с някакво писмо към нас.  
 
Григор ГРИГОРОВ 
Да. По отношение на госпожа Адриана Мавродинова коментирахме 

на комисия, че в крайна сметка нейният отчет е изключително формален. 
Тя не само, че не е вникнала в дейността на дружеството, но дори не се е 
постарала да сметне някоя и друга цифра и да направи верните 
заключения. Аз лично смятам, че тя по никакъв начин не ни е в помощ за 
взимане на обективни решения относно дейността на ДКЦ-то. Отделно от 
това смятам, че всички управители на ДКЦ-та се справят добре, 
включително и мисля, че така се казваше г-жа Василева, на ДКЦ 3. Така че 
това са моите предложения. Искам също да споделя, че контрольорите не 
работят безвъзмездно и заедно със социалните осигуровки разходите за 
ДКЦ-та са около 16 000 лева на година, т.е. освобождавайки ги от тези им 



ангажименти, ние ще оставим на лекарите и сестрите, въобще на членовете 
на колективите на ДКЦ-тата, тези пари за тях. Благодаря!  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Станев. Предложения за ДКЦ „Чайка“ и за ДКЦ 3, нали така? За 

освобождаване на контрольорите. 
 
Янко СТАНЕВ 
Не, аз нямам предложение за това. Аз съм категорично против 

практиката да няма контрольори в общинските дружества, тъй като от това 
по-опасно нещо не съм виждал. Да не давам конкретни примери, защото 
първо, че се нарушава естествената връзка Общински съвет и съответното 
търговско дружество. Второ, получава се доста изкривяване в 
информацията, защото, който и от нас да се занимава, или на комисия да се 
занимаваме, ние нямаме възможност да следим ежедневно тези процеси, 
които текат там, особено да правим профилактика на явления, които са 
известни с други думи. Затова аз винаги съм твърдял, че ние трябва да 
имаме контрольори във всяко едно общинско дружество, където нямаме 
управителни съвети. Липсата на контрольори дава възможност за различни 
грешни тези и явления. Затова, когато сменяме контрольори, освен 
оценката за тяхната работа, трябва да видим и какво е мнението на хората, 
които… на управителя на ДКЦ-то. Какъв тип контрольор му трябва – 
икономист, управленец в здравеопазването? Всяко едно ДКЦ има 
специфични изисквания. Това е било моето мнение, въпреки че ние тук сме 
се старали винаги да ги избираме по два принципа. Първият е 
компетентност, вторият, няма що да го крием, политическа компетентност. 
Защото политическият морал не е по-малко важен, отколкото другия 
морал, ако трябва да бъда честен. И на ДКЦ-тата. Затова смятам, че…Аз 
бях изненадан от това, което чувам, не е имало комисия по здравеопазване. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не по здравеопазване, а по собственост.  
 
Янко СТАНЕВ 
По собственост. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. 
 
Янко СТАНЕВ 
Е, как ще гледаме тогава без здравеопазване контрольорите. Моето 

мнение, категорично, е че не съм съгласен да бъдат днес избирани 
контрольори.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, не да бъдат избирани. Няма предложение за избор. 



Янко СТАНЕВ 
Те като искат да бъдат освободени, ние ще ги освободим. Аз говоря 

за избирането… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само за освобождаването е предложението. Без избор.  
 
Янко СТАНЕВ 
А кога ще ги избираме.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Без избор.  Няма предложение за избор днес, направено. 
 
Янко СТАНЕВ 
След две седмици? Добре. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има възможност по всяко време. Ако може на следващата сесия, но 

сега няма предложение за избор. 
 
Янко СТАНЕВ 
Щото, ако сега ги оставим без контрольори, ще стане като в „Чайка“ 

беше, преди Димитрова да отиде. Не ме карай да казвам… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Димитрова е поискала изрично това нещо, в действителност. А по 

отношение…значи аз колеги да си изкажа и аз моето мнение, ще си 
позволя... Споделям и двете тези – и на д-р Станев, и на господин Григоров 
по отношение, принципно, че трябва да има контрольори, но от друга 
страна, само в случаите, в които те работят. Аз мога да дам надлежни 
примери, в които пък…имаме Очна болница например…Вие знаете. Да, 
факт.  Освободихме го. Ето идентична е ситуацията с ДКЦ 3. Мога да дам 
и положителни примери за контрольори, като „Чайка“ например и др. 
Едното предложение е поради това, че има изразено желание за 
освобождаване, пак казвам, без избор, а другото предложение е за 
освобождаване поради това, че неизпълнение на задълженията. Други 
мнения и съображения, колеги. Господин Григоров, да.  

 
Григор ГРИГОРОВ 
Уважаеми колеги, искам само да обърна внимание, че от десет 

общински здравни заведения, ако можем да ги обобщим, само четири  имат 
контрольори. Другите шест работят достатъчно добре, включително, г-н 
Станев, и ДКЦ „Св. Иван Рилски“ в „Аспарухово“. Пак работят без 
контрольор.  

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
То няма значение 
 
Янко СТАНЕВ 
/н.р./ 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Вижте сега, сигурно сте възмутен от това нещо, обаче извинявайте… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да се изслушваме. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
…Извинявайте, в крайна сметка ние трябва да помислим и за т.нар. 

акционерни дружества, които по времето на СДС, а после на БСП, 
членовете на бордовете на директорите са били по 5-7 човека. Това за мен 
са едни партийни хранилки, както и тези контрольори, които нищо не 
правят.  

 
Янко СТАНЕВ 
… аз съм ги наричал…. и погледни какво съм казал  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Гърдева.  
 
Янко СТАНЕВ 
…за партийните хранилки 99-та и 2000-та година.  
 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз подкрепям и аз и двете становища. Едното по отношение на това, 

че контрольорът на ДКЦ 3 не работи и съм абсолютно за това, че 
неработещи хора нямат място. От друга страна, господин Станев е прав, че 
трябва да има контрол. И затова до следващата сесия може пък да 
направим свикване на здравната комисия, да се провери на кои ДКЦ имат 
нужда от контрольори и на следващата сесия да бъдат предложени 
контрольори за дружествата, които имат такава нужда. Но сега подкрепям 
предложението да освободим тези двама контрольори.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Наредбата в това отношение е ясна - контрольор или упълномощено 

от кмета лице дава възможност…длъжност, но пак казвам – в момента не 
обсъждаме темата за избор, има предложение за освобождаване.  

 
Марица ГЪРДЕВА 
Подкрепям предложението за освобождаване.  



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Други мнения и съображения? Г-н Атанасов – заявка. Извинявам се, 

не съм видял, ама гледам нататък колегите, които се изказваха. Може би 
малко съм Ви прередил, но ще ми простите. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, аз пък ще изразя едно 

мнение, което може да не се хареса, но според мен голяма част от 
контрольорите във времето, с изключение може би на един-двама, не са ни 
уведомявали за проблеми свързани в дружествата,  … говорим за… да, 
точно така в дружествата, а те са тлеели от години там. Пак казвам – с 
изключение може би на един или двама. Така че когато дружествата имат 
някакви проблеми, чисто финансови, защото разглеждаме финансовите им 
отчети, това може да се случва регулярно, когато ги приемаме. Още повече 
че има одитни доклади, където одиторът много точно и ясно е определил 
насоките накъде се движи търговското дружество. Така че, ако трябва, ще 
направим и промени в наредбата. Аз имам друго мнение, може да не 
кореспондира с болшинството от Вас, но според мен оттук нататък, но това 
е за следващия мандат, тези хора, които ще бъдат тук, може да се направи 
някаква промяна, според мен, с която ще се спестят едни пари, които могат 
да бъдат използвани за други неща. Пак казвам – това е личното ми 
мнение. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Ако няма други мнения, подлагам на гласуване 

предложението на Григор Григоров за освобождаване на контрольорите на 
ДКЦ 3 и ДКЦ „Чайка“. Режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1760-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 144, ал. 3 от Търговския 
закон във връзка с чл. 62, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, 
Общински съвет – Варна освобождава контрольора на „Диагностично – 
консултативен център 3 – Варна“ ЕООД, ЕИК 813154554 – Адриана 
Владимирова Мавродинова. 

 
 
1761-13.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 144, ал. 3 от Търговския 
закон във връзка с чл. 62, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, 
Общински съвет – Варна освобождава контрольора на „Диагностично – 



консултативен център „Чайка”” ЕООД, ЕИК 103514755 – доц. Диана 
Станчева Димитрова. 

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

отсъстващи - 12, предложението се приема.*  
 
Точка четиринадесет.  



XIV. 
 

По точка четиринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет 

– Варна.  
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точка четиринадесета – промени в съставите на ПК и ВрК към 

Общински съвет. Няма подадени писмени заявки. Ако някой от колегите 
има желание, да заповяда. Няма такива. И преминаваме към точка 
последна – дискусия с гражданите.     

 
 
Общински съвет – Варна няма решения. 

  



XV. 
 

По точка петнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нямам подадени писмени заявки в началото на заседанието. Така че 

давам думата…Госпожо, заповядайте. Станете и се представете на 
микрофона.  

 
Жанета ДОКТОРОВА 
Здравейте, уважаеми общински съветници, дами и господа, жител 

съм на град Варна. Казвам се Жанета Докторова. Много от Вас тук ме 
знаят, или половината. Не сме се виждали отдавна. Бих желала да уведомя 
Общински съвет за едни драстични нарушения на кмета на община Варна, 
които продължават много усърдно, упорито в годините и за които 
гражданите са безсилни. Първият проблемен въпрос е, че кметът не 
изпълнява влезли в сила съдебни решения. Лично в нашия случай, на вече 
починалите ми родители, седем години господин Портних няма сили в 
град Варна да изпълни две съдебни решения. Когато съм ходила горе до 
кабинета да се видя с него, нямам право на достъп. Била съм подложена от 
охраната на унизителни действия през тези години, защото си търся 
конституционното право. Отделно от това двете му секретарки, когато 
чуят името Жанета Докторова, а това се случва и с други граждани, които 
имат тежък съдебен проблем във връзка с имотни измами… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само да помоля по същество да кажете. За секретарките няма нужда 

да обясняваме.  
 
Жанета ДОКТОРОВА 
Не, има значение, става дума за приема. Вторият въпрос, които 

искам да уведомя Общинския съвет, е… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кажете за съдебните решения. Те са важни. 
 
Жанета ДОКТОРОВА 
Ами той не ги изпълнява.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, кажете какви са.  
 
 
 



Жанета ДОКТОРОВА 
Отменени са заповеди на кмета на община Варна, с които е 

попълнена кадастралната основа. В случая за наш имот.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кметът не прави попълване на кадастралната основа.  
 
Жанета ДОКТОРОВА 
Кметът издава…Вие сте в голяма грешка. Вие противоречите… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Щом казвате. 
 
Жанета ДОКТОРОВА 
Момент. В такъв случай Вие повече знаете от девет върховни 

административни съдии. Има решения, влезли на Окръжен съд и на 
Административен съд – Варна, които са потвърдени от Върховен 
административен. Кметът не извършва попълване, кметът издава заповед. 
Кметът трябва да издаде заповед. Заповедта е административен акт, а 
самата преписка по издаване на заповед е административна процедура, 
която много подробно е описана от върховните съдии и от съдиите на 
Окръжен съд – Варна. Значи не искам да се вкарват думи в устата на 
граждани, които не са казани. Трябва да се издаде заповед за попълване на 
имот на кадастралната основа. Кметът е този, които ще подпише 
заповедта. Вие много добре знаете административната процедура. Аз няма 
да Ви уча. Аз мога да Ви кажа в коя стая кой човек какво прави и какви 
злонамерени действия….  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз разбирам, че Вие притежавате достатъчно знания и умения.  
 
Жанета ДОКТОРОВА 
Другото, което е. Имам подадени минимум три жалби до кмета за 

долустоящи длъжностни лица, които възпрепятстват изпълнението на 
съдебното решение. Възпрепятстват административната процедура и това 
са едни и същи служители, които нарушават правата и на други граждани. 
А тази жалба не се разглежда… жалби по-точно. Изпраща се на зам.-кмета 
Христо Иванов. Отивам миналата година при зам.-кмета Христо Иванов да 
го питам защо не разглежда жалбата. Той започва да подскача пред мен, 
Вие представяте ли си, като някое петле и ще вика полиция. Добре че беше 
главният архитект Бузев до мене, че аз не бях затворена от полицаите. В 
нашата община, уважаеми общински съветници, когато става въпрос за 
изпълнение на съдебни решения от кмета Портних да издаде 
административен акт се създават някакви жестоки отношения спрямо 



гражданите. Аз съм на финала на моята 30-годишна сага. Жалко, че не 
мога да изкарам родителите си от гроба заради кмета Портних.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много моля. Много Ви моля, без да правите такива внушения.  
 
Жанета ДОКТОРОВА 
… не са внушения 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много Ви моля. До момента не чух нищо по същество. До момента 

не чух нищо по същество във връзка с Вашия проблем. Твърдите за 
неизпълнение на съдебно решение. Разбрах, ако това е…. 

 
Жанета ДОКТОРОВА 
Аз не Ви занимавам с личен проблем, уважаеми общински 

съветници.  

Тодор БАЛАБАНОВ 
С какво искате да ни занимавате? 

Жанета ДОКТОРОВА 
С обществен проблем. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Който е? 

Жанета ДОКТОРОВА 
Който е, че кметът Портних усърдно не изпълнява много съдебни 

решения. Другото, което е – няма компютърна система, а са дадени 
милиони левове. Отидете, направете справка, ангажирайте се, имате 
правна комисия, имате много комисии тук. Има ли деловодна система, 
която да отразява колко съдебни решения кметът Портних трябва да 
изпълни тоя месец? Няма такава деловодна система. Те не знаят какви на 
съдебни решения са осъдени, а нашият живот е съсипан, защото водим 
дела по десет години. Няма, не се изпълняват съдебните решения.  

Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. 

Жанета ДОКТОРОВА 
Второто, което е, кметът Портних няма приемем ден за граждани. Аз 

от 2012 г. не мога да бъда записана на приемен ден при кмета Портних. 
Много Ви моля, направете нещо кметът Портних да уважи гражданите. В 
края на краищата той работи в името на гражданите.  

Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Благодаря Ви.  



Жанета ДОКТОРОВА 
Жалбите в Общински съвет от години не се разглеждат. Г-н Гуцанов, 

знае и… другите общински съветници. Нещо да направите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, и ние не разглеждаме. Ясно. И аз не приемам. 
  
Жанета ДОКТОРОВА 
/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Иванова, заповядайте! Госпожо Димитрова, заповядайте! 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Търпението, въпреки че имах днес дело… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 Г-жо Димитрова, недейте да говорите така. Ние Ви слушахме днес 

цял ден. Повече се изказвахте от 90% от съветниците.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Господин председател…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много се извинявам, Вие днес имате време за изказване повече от 

90% от общинските съветници. И накрая ми заявявате – ще можете ли да 
ме изслушате? Защото едва ли не никой не Ви е слушал днес. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
В програмата, която току-що приехте, за опазване на околната среда 

– нейни от 71-ва по 76-та страница, има констатации за огромно 
строителство през последните 10-15 години, намаляване проектните 
възможности за канализациите. Освен това имате…Трябва да се 
разширяват части от деретата с цел увеличаване ефективното им сечение. 
Искам да питам общинските съветници: - Какво направихте, за да го няма 
това презастрояване? Много правилно г-н Митковски Ви даде един 
пример, една Англия, един Оксфорд, в който сградите са на 700 м.  

Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз сега ще накарам да Ви даде пример,  д-р Митковски и за какво се 

е случвало 90-те години. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Г-н председател, внесла съм официално предложение за промяна на 

Общия устройствен план на града и подкрепата ми е с допълнителен мотив 
току-що цитираните страници от Програмата за опазване на околната 



среда. Имайте предвид, че Общият устройствен план е приет 2012 г. – две 
години преди голямото наводнение, много преди въвеждането на синята 
зона. Днес гражданите са ужасени какво ги чака и на какво са свидетели 
вече ежедневно.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вие каква представителна извадка сте на гражданите? Кои граждани 

са ужасени? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Г-н председател, не ме карайте да цитирам за пореден път, че близо 

800 души са гласували за мен на последните избори. Можете да направите 
справка, служебно. Може ли да продължа? Служебно известно Ви е, че съм 
представител на много граждани на „Изгрев“ и на Цветния квартал и още 
по много други каузи  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тези граждани ли Ви пращат на всяка сесия? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Не беше коректно. Може ли да продължа? 
 
Марица ГЪРДЕВА 
А коректно ли е през цялото време да Ви слушаме Вас? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Смятам, че е по-добре да ме слушате 5 минути във връзка с 

екологични проблеми на Варна, отколкото 1 час да обсъждаме един 
спортен клуб. Нямам нищо против. Може ли да продължа?  

 
Димитър КАРБОВ 
/н.р./ 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Нямам нищо против спорта, може ли да не ме прекъсвате? Имам 

право да говоря до… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Вичев, Вие направо я приемете на една приемна да я 

изслушате? 
 
Януарий ВИЧЕВ  
… тази точка за гражданите я направихме, а Вие не й давате думата. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Браво, г-н Вичев. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Може ли да продължа? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Идват избори, усеща се.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Няма канализация, улици, паркоместа, а продължава да се строи. В 

центъра на Варна, зад Районния съд, 10-етажен блок се изгражда, при 
положение че там предстои входиране на синя зона 2 и в момента 
съществуващите паркоместа са недостатъчни. Говоря за квартал от 
няколко улици. Съществуващите паркоместа са недостатъчни само за 
блока с четири входа, който е 10-етажният. В „Изгрев“ господин главният 
архитект е разрешил отново на ул. „Перуника“  6- и 7-етажни сгради. 
Вярно е, че по ОУП са СМФ – южно от „Неофит Бозвели“, посока пазара, 
както и в „Изгрев“ – между бул. „Варна“ и 100-метрова полоса. Но, 
господа общински съветници, разберете, че градът не се развива чрез 
презастрояване. Той колабира чрез презастрояване. Градът…на него му е 
нужда икономика. Нужни са ни зелени площи. Всички Вие в почивката 
отидохте под дърветата, а знаете, че те ще станат библиотека. Защо не 
заставате на плаца на слънцето? Относно разширяване на деретата, от стр. 
74 на Програмата. Къде ще ги разширите?! Частното дере, където е 
„Майчин дом“?! „Подвис“, където главният архитект разреши 
изграждането на сграда, която затвори пътека към мост и където беше 
изсечена 3 дка гора, за да се построи магазин на голям търговски обект…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Димитрова, аз се извинявам, че Ви прекъсвам,  
 
Мария ДИМИТРОВА 
…На Карамфил ли? Дерето на Карамфил ли?... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…ама Вие в момента ни четете лекция. Нито имате въпроси, нито 

поставяте конкретен проблем. 
   
Мария ДИМИТРОВА 
Дискутираме в момента, г-н председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ние не дискутираме. Това е монолог, г-жо Димитрова. Каква 

дискусия? Ние не сме си отворили устата. 



Мария ДИМИТРОВА 
Друг голям проблем, който видях, а Вие не сте го видели… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ние нямаме дискусия с Вас. Как да водим дискусия? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
В Програмата за опазване на околната среда, и моля да погледнете 

вкъщи, да отворите стр. 38, 39 и 74, в която бях убедена, но го видях, че 
във Варна има само преработвателна промишленост. Ние сме бананов 
град. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма да допусна в тази зала да правите подобни квалификации. 

Подобни квалификации няма да допусна да правите в тази зала, пак Ви 
казвам.  

Времето Ви изтече, поради което закривам заседанието на Общински 
съвет – Варна.  

 
* Резултатите от поименните електронни гласувания са отчетени 

от „Информационна система на Общински съвет – Варна“, като 
списъците са неразделна част от настоящия протокол. 

 
         ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
                                                        ВАРНА 
 
 
                                 ____________________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 
 
 
 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  
 

  
 
 
____________________/ЮЛИЯ  ПЕТКОВА/    
             
 
 
 

                          СЪГЛАСУВАЛ 
 
 
                           __________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 


