П Р О Т О К О Л
№ 43
Четиридесет и третото заседание на Общински съвет – Варна, под
ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор
Балабанов, се проведе на 13.08.2019 г. (вторник) от 09:00 ч. до 12:30 ч.
Присъстват 41 общински съветника, отсъстват:
Антон АПОСТОЛОВ
Антраник ШАКАРИЯН
Божидар ЧАПАРОВ
Борислав ГУЦАНОВ
Лидия МАРИНОВА
Любомир РОЕВ
Неджиб НЕДЖИБОВ
Петър ЛИПЧЕВ
Светлан ЗЛАТЕВ
Чавдар ТРИФОНОВ
Тодор БАЛАБАНОВ
Добър ден, уважаеми колеги, уважаеми гости. Има 37 положени
подписа в присъствения списък. Тридесет и един души има, тридесет и
един таблета в системата. Някой има ли проблем и нужда от съдействие?
Няма.
Откривам днешното заседание номер четиридесет и три на
Общински съвет – Варна. По уважителни причини от заседанието
отсъстват: Антраник Шакариян, Божидар Чапаров, Борислав Гуцанов,
Лидия Маринова, Любомир Роев, Неджиб Неджибов, Петър Липчев и
Светлан Златев.
Колеги, преминавам към разглеждане на дневния ред на настоящото
заседание. Постъпило е предложение за оттегляне на точка пета от дневния
ред: Предложения за решения от ПК „АСУОРТОНМ“ с аргумента, че не е
допълнена преписката документално и следва да бъде, въпреки че е
разгледано предложението на комисия и е прието, преписката не е
допълнена и се предлага оттегляне на точката от дневния ред. Имате
думата за мнения и съображения. Не виждам такива.
Подлагам на гласуване предложението за оттегляне на точка пета от
дневния ред. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
За протокола: Красен Иванов – „за“, Добромир Джиков – „за“.

Тодор БАЛАБАНОВ
Следващото предложение е за включване на нова подточка в дневния
ред, колеги, в точка три: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Финанси и бюджет“, като подточка (12) относно отпускане на еднократна
финансова помощ за задоволяване на жизнени и комунално-битови
потребности. Имате изпратено предложението на имейлите си вчера. Става
въпрос за една дама, която е в….., има изключителна нужда от финансови
средства, като предложението е за отпускане на еднократна помощ. Имате
думата за мнения и съображения по темата. Не виждам. Режим на
гласуване по предложението за включване на нова подточка (12).
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*
За протокола: Красен Иванов – „за“, Добромир Джиков – „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, имате думата за предложения за включване на нови точки в
дневния ред, отпадане на точки, изменения и други допълнения. Госпожо
Гърдева, искахте за нещо думата? Не виждам предложения за включване
на точки в дневния ред. Заповядайте.
Мария ДИМИТРОВА
Господин председател, адвокат Мария Димитрова за протокола.
Имах предложение за изменение на нормативната уредба, свързана със
синята зона във връзка с неправомерните отстъпки на собственици на
имоти в синя зона и бъдеща синя зона, които са променили
предназначението на гаражи, продали са ги или ги използват не по
предназначение. Във връзка с това считам, че поради предстоящата синя
зона 2 тази гледна точка, това мое предложение неправомерно все още не е
разгледано и искам да допълня дневния Ви ред с разглеждане на моето
предложение и включване на предложените от мен изменения, с оглед
спазване на закона. Гаражите да се ползват по предназначение и този
колапс с паркирането, който се получава в центъра, частично виновни за
което е и самата администрация, да бъде прекратен, а не стимулирани
собствениците на гаражи.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Това е по същество вече по темата. Ще имате
възможност в случай, че бъде допълнен дневния ред. Мнения и
съображения, колеги, по така направеното предложение за включване на
точка в дневния ред по отношение на изменение на нормативна база, както
беше казано. Не виждам. Моето мнение по темата е, че всяко едно
изменение на нормативната уредба трябва да става съгласно изискванията
на закона за нормативните актове по строго определена от законодателя

процедура и смятам, че в случай че не е спазена тази процедура няма как
законосъобразно да бъде разгледан един такъв…, едно такова
предложение, колкото и да не е конкретизирано. Режим на гласуване по
предложението за включване на точка в дневния ред.
Резултати от гласуването: за – 7; против – 10; въздържали се – 21;
отсъстващи – 13, предложението не се приема.*
За протокола: Красен Иванов – „въздържал се“
Подлагам на гласуване целия дневен ред, ведно с направените
изменения преди малко. Режим на гласуване.
За протокола: Добромир Джиков – „въздържал се“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Други предложения, колеги? Не виждам. Ако няма такива, подлагам
на гласуване дневния ред в цялост, ведно с направените две изменения.
Да помоля за съдействие тук долу на първия ред за таблета.
Общински съвет – Варна прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Питания и отговори на питания.
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и
духовно развитие“ относно:
(1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия на
Община Варна.
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и
бюджет“ относно:
(1) – приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от
Европейския съюз на община Варна за 2018 г.
(2) – вземане на решение за определяне на дивидента за 2019 г. на
общинските търговски дружества.
(3) – осигуряване на финансови средства за закупуване на
климатична система в Домашен социален патронаж.
(4) – определяне на икономическа рамка за 2019 г. по договор за
обществен превоз на пътници.
(5) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно
предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
в гр. Варна“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

(6) – осигуряване на допълнителни финансови средства за
преустройство на съществуваща сграда – столова в Зала за културни
мероприятия в Първа езикова гимназия.
(7) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за
нуждите на ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД.
(8) – отпускане на финансови средства на „Стадион Спартак „ЕАД.
(9) – изменение и допълнение на Програма „Спорт“ 2019 г.,
Приложение № 25 от бюджета на Община Варна за 2019 г. относно:
олимпийски квалификационен турнир по волейбол за мъже; гостуване на
демонстративния отбор на световната федерация по таекуондо в гр. Варна;
провеждане на предварителен кръг от Европейския клубен турнир по
футзал – „Шампионска лига“ и мероприятието „Варна играе“ в рамките на
„Европейска седмица на спорта“.
(10) – даване на съгласие за осигуряване на финансови средства от
Община Варна, одобряване текст на партньорско споразумение и
упълномощаване на кмета на Община Варна да го подпише, по проект „
Екологично чист транспорт за Варна“.
(11) – опрощаване на държавни вземания.
(12) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на
жизнени и комунално-битови потребности.
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и
стопанство“ относно:
(1) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в гр. Варна, ул. „Лира“ 1 на собственика на законно
построената сграда.
(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имотчастна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Милосърдие“
№ 33А на собственика на законно построената сграда.
(3) – предоставяне на движими вещи общинска собственост,
находящи се в гр. Варна, жк „Младост“, обекти № 73 и № 74 за
безвъзмездно ползване на дирекция „Социални дейности“ при Община
Варна за разкриване на пенсионерски клубове.
(4) – учредяване на безвъзмездно право на ползване, върху имот,
находящ се в гр. Варна, жк „Младост“, ПИ 10135.3512.240.
(5) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти-общинска собственост през 2019 г.“ и предоставяне безвъзмездно
за управление имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Първи май“,
представляващ УПИ VI „за спорт“, кв. 2, по плана на Аспарухов парк – в
полза на ОП „Спорт - Варна“.
(6) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на решение за
предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се в гр. Варна,
ул. „Дрин“ № 65 и гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ № 14, в полза на
„Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи-Варна“.

(7) – учредяване на право на строеж на „Електроразпределение
Север“ АД за изграждане на нов трафопост, върху поземлен имот с
идентификатор 10135.3515.2.
(8) – учредяване на право на строеж на „Електроразпределение
Север“ АД за изграждане на нов трафопост, върху поземлен имот с
идентификатор 10135.2555.2686.
(9) – отмяна на Решение № 1463-10(30)/28,29.04.2014 г. на Общински
съвет – Варна и прекратяване на договор за наем на имот, находящ се в с
Звездица, ул. „Феникс“ № 2.
(10) – одобряване на застраховател на имуществото на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД.
(11) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на
решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот,
находящ се в с. Тополи, парцел I-спорт, в полза на Сдружение ФК „Тополи
2010“.
(12) – удължаване срока на договор за възмездно ползване на
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“,
местност „Планова“.
(13) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“, одобряване
на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг
за продажба на недвижим имот, находящ се в община Варна, землище на с.
Тополи, ПИ 72709.514.291.
(14) – увеличаване на капитала на “Специализирана болница за
активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД и
промяна на Устава на дружеството.
5. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет – Варна
за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода
01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.
6. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни
органи и представители на община Варна в общото събрание на
търговските дружества, собственост на община Варна.
7. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – Варна.
8. Дискусия с гражданите.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 16, предложението се приема.*

За протокола: Николай Георгиев – „за“, Красен Иванов – „за“,
Добромир Джиков – „за“, Григор Григоров – „за“.
Преминаваме към точка първа от дневния ред.

І.
По точка първа от дневния ред:
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.
Тодор БАЛАБАНОВ
Няма направени заявки за питания и отговори на питания. А, Христо
Боев, извинявам се, заповядайте. Сега излезе току-що.
Христо БОЕВ
Уважаеми господин председател, господин кмете, уважаеми колеги и
съграждани, моето питане е възоснова на постъпили при мен в качеството
ми на съветник сигнали от наши съграждани, живеещи на територията на
район „Приморски“. През изминалата 2018 г. на ул. „Подвис“ 20 беше
завършена жилищна кооперация на няколко етажа с два входа, вследствие
на което изключително беше затруднен достъпът на живущите на ул.
„Евлоги Георгиев“, това е бившата „Вела Благоева“, както и четирите
блока на ул. „Генерал Попов“ към улица „Подвис“ и респективно училище
„Хаджи Димитър“, новата сграда на Първа езикова, автобусната спирка по
линия № 10, както и други детски градини. Тротоарът, по който са се
движели живущите близо половин век вследствие на извършеното
строителство, вече не съществува. Действително от горната страна,
уважаеми колеги, на кооперацията, говоря в посока магазин „Билла“, има
направени естакади и стълби, които да способстват достъпа между двете
пространства. Въпросът обаче е, че ъгълът под който са направени тези
естакади е толкова остър, че хора със затруднено движение, майки с
колички, инвалиди, да минават оттам е практически невъзможно и
изключително опасно. Стълбите също не могат да бъдат ползвани, тъй като
тяхната дължина е около 35-40 см. За да бъде осигурен достъпа до ул.
„Подвис“ на живущите откъм ул. „Евлоги Георгиев“ и „Генерал Попов“
самите те са започнали да поставят дъски, тръби, арматури, което е
категорично неприемливо и изключително опасно. Питането ми към
администрацията, уважаеми колеги е, какви мерки ще бъдат предприети с
цел осигуряването на безопасен достъп към ул. „Подвис“ и опазването на
живота и здравето на преминаващите оттам стотици наши съграждани
ежедневно. Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на господин Боев. Господин Вичев, имате думата.
ОТ ЗАЛАТА
Може ли……. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Не може.

Януарий ВИЧЕВ
Уважаеми колеги, уважаеми господин кмете, имам два въпроса.
Първият е свързан с…, многократно съм го поставял, но съм принуден
отново да го поставя във връзка със сметопочистването в нашия град, във
връзка с туристическия сезон. Много гости туристи за пореден път,
забелязвам, не се своевременно извозва боклука в нашия град, препълват
се контейнерите. И най-големият така според мен е, че когато все пак
минат машините и приберат боклука, много около самите контейнери имат
оставени допълнително боклуци. Интересно защо никой не ги взима.
Според мен трябва веднага втора кола да мине и да се обере това нещо, тъй
като стои цяла седмица около тия контейнери за боклуци и затова моя
въпрос е пореден път да се постави ребром въпроса на тези
сметопочистващи фирми да си свършат работата, за която са платени
много пари от Община Варна. Това ми е първия въпрос. И все пак
предлагам да се вземат някакви мерки в туристическия сезон.
Втория въпрос е свързан с, на 10.07. е входиран един материал във
връзка с корупционни практики в Община Варна от сдружението на Игнат
Раденков. Все още този материал не е входиран, в смисъл той е входиран
но няма отговор по него. Кога ще се събере комисията по корупция, дали
общинската администрация е запозната с тези материали и кога ще се
запознае, тъй като въпросите, които се повдигат в този материал са доста
интересни и заслужават вниманието на варненската общественост и трябва
да получим отговори. Вярно ли е всичко това, което е написано в това
изложение и крайно време е наистина общинската администрация да вземе
отношение по този материал. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, господин Вичев. Господин Григоров, заповядайте.
Григор ГРИГОРОВ
Добър ден. Моят въпрос е свързан със сигнали на живущи в район
„Аспарухово“ и касае работните времена на квартални магазинчета, които
са или с удължено работно време до 12.00 ч. или работят денонощно.
Живущите се оплакват, че тези квартални магазинчета се превръщат в
средище на хора денонощно употребяващи алкохол. Като казвам
„Аспарухово“ искам да подчертая, че изрично казаха, че това не са от
малцинствата хора, ами по-скоро са от нашия етнос. Постоянно се вдига
шум, има скандали, живущите влизат в конфликт с тях, стига се до
саморазправа. Кметицата не може да вземе адекватни мерки и решения и
тяхната молба е към господин Тодор Иванов да се види как функционират
тези квартални магазинчета и да се види какво може да се направи, за да се
въдвори малко отмалко ред.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на господин Григоров. Няма други заявки за питания. А,
Милена Георгиева, заповядайте. Нещо бавно, системата не отразява.
Милена ГЕОРГИЕВА
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа
общински съветници, господин кмете, уважаеми съграждани, моят въпрос
също е свързан с безопасното пресичане на главни артерии в града ни.
Става въпрос за район „Аспарухово“. По проект, може би повечето от Вас
знаят, че бе реконструирана ул. „Мара Тасева“, бул. „Народни будители“,
беше обособено ново кръгово кръстовище пред районната администрация,
беше поставена и първата пешеходна пасарелка в града ни, която трябваше
да осигури едно безопасно преминаване на жителите на квартала и града
от спирките на градския транспорт до районната администрация, до найголемия търговски обект в района. Но на практика това доста често е
възпрепятствано, нали така, господин заместник-кмет на Аспарухово? До
мен са достигали множество сигнали на съграждани и предполагам до
районната администрация, до Община Варна за неработещи асансьорни
съоръжения, които са поставени от двете страни на бул. „Народни
будители“, а единият е поставен от страната на районната администрация.
Моля да предприемете някакви действия, да анализирате сигналите,
тяхната честота, ако може със специалисти по безопасност на движението
да предложите, да видите дали има необходимост и да предложите един
безопасен, алтернативен вариант, през който могат да преминават хора с
увреждания, майки с детски колички и възрастни хора, за да стигат
безпроблемно до районната администрация да ползват услугите също на
островчето, което се образува на ж.к. „Дружба“ се намира социалната
служба в квартала. Мисля, че е изключително необходимо да се погледне
този проблем, да се анализира и да се потърсят мерки за неговото
разрешаване.
Вторият ми въпрос е свързан с една масова проява, която разбрах от
социалните медии, че ще бъде позиционирана на Аспаруховия плаж. Става
въпрос за рок-фест „Варна 2019“. Последната седмица в социалните мрежи
излезе информация, че такъв голям форум ще има на Аспарухов плаж. В
тази връзка също искам да попитам какви мерки са взели администрацията
на Община Варна за обезопасяване на този голям концерт. Там има
защитено растение местообитание на персийска поветица, която е записана
в Червената книга на България. В огражденията, които са показани на
картата, където ще се провежда форума, е оградено и това място. Как ще
бъде защитено това растение при този масов наплив на гости на града и
жители на Варна, които искат да се радват на този рок-фест? Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Не виждам други заявки за питания, колеги. Давам
думата на господин Портних.

Иван ПОРТНИХ
Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,
уважаеми съграждани, благодаря ви за поставените въпроси. Разбира се,
всички те ще бъдат разгледани със съответните мерки, където трябва да се
предприемат.
От моя страна да ви пожелая днес конструктивна и ползотворна
работа. Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред.
Милена ГЕОРГИЕВА
……./н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще Ви бъде отговорено, в момента предполагам че… Дайте
възможност да проверят и ще Ви дадат отговор може би още днес, сега на
сесията.

ІI.
По точка втора от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Култура и духовно развитие“ относно:
(1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия на
Община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, имате изпратени предложенията, които ПК „Култура и
духовно развитие“ е разгледала, като от страна на номинираните за
почетни граждани е номинирала, приела е да бъде номиниран единствено
професор Милко Коларов. Останалите кандидатури ги имате, като за
почетни знаци „златен“ и „сребърен“ също са приети предложения за
награждаване, които също са на Ваше разположение. Статутът изисква
становище на председателския съвет, който е изразил становище в
противоречие със становището на комисия по култура по отношение на
почетните граждани, а именно че не следва никой да бъде удостояван и е
приел останалите шест предложения за награда почетен знак „златен“ и
„сребърен“, съответно както комисията ги е подредила. Имате думата за
мнения и съображения.
Първа заявка от господин Костадинов, заповядайте. След това
Христо Атанасов.
Костадин КОСТАДИНОВ
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, съграждани, аз
искам да обърна вниманието ви върху едно от имената, които са включени
в този списък и които комисията по култура е взела решение да не
подкрепи. Става дума за актьора Мариус Куркински. Искам да кажа
няколко думи свързани… по-скоро това е един хубав повод да говорим за
и тук в Общински съвет, не просто и само когато коментираме решенията в
комисията по култура. Защото става дума за един актьор, който е събитие в
историята на България, събитие за последните тридесет години. Всеки
един човек, който следи много внимателно културните процеси в нашето
общество знае, че за последните тридесет години културният продукт,
който ние българите създаваме, въобще не може да се каже, че е на нивото
на това, което сме създавали преди. България се гордее със своята древна
история и цивилизация, България се гордее със своите културни
постижения, но за съжаление през последните тридесет години ние не
можем да посочим нещо, което да сме създали и което да е плод на нашето
съвременно общество; нещо, което да е плод на наши съвременници; нещо,
което да е плод на нас съвременните, модерните българи. За последните
тридесет години не бих могъл да кажа, че имаме новопросияло име в

областта на художествената живопис, в областта на музиката, в областта
на актьорското майсторство. Има изключения, разбира се, но това са
изключения, които потвърждават правилото. Мариус Куркински е едно от
тези изключения. Този човек е събитие в нашата културна история и
тепърва неговото име ще се оценява все повече и все повече. Сега,
поводът, че той навършва 50 години в момента, в случая не е най-важният.
По-скоро това признание, което би могла да даде Община Варна е нещо,
което той заслужава за цялата си кариера към настоящия момент. А и още
повече, че той продължава да работи и да твори. Мариус Куркински
прилича страшно много на едни от най-изтъкнатите български актьори от
миналото столетие. Някои от най-изтъкнатите български творци, които
създадоха всъщност и историята на съвременната българска култура.
Прилича на Георги Парцалев, прилича на Калоянчев, прилича на Апостол
Карамитев. Прилича на хора, които действително направиха така, че
превърнаха българската култура от елитна в масова, достъпна, разбираема.
Точно поради тази причина смятам, че това, което е предложил кметът, в
случая ние с политическото ръководство на Община Варна може да имаме
много различия, но в конкретния случай смятам че това е едно
предложение, което трябва да бъде подкрепено. Смятам, че това е едно
предложение, което е въпрос на чест за нас като град, като община, като
варненци. Актьорите от ранга на Мариус Куркински отдавна вече са
почетени с подобни - не бих ги нарекъл титли, по-скоро признания - от
страна на своите градове. И Тодор Колев, и Георги Калоянчев, и Парцалев,
някои от тях, разбира се, посмъртно обявени за почетни граждани, някои
от тях вече разбира се все пак посмъртно удостоени и със статуи в своите
градове. В случая на нас ни се дава възможност да уважим един
действително уникален творец на нашето ново време, което пак повтарям
за наше съжаление и може би заради трудните условия, в които се развива
нашата страна в последните тридесет години, не е родило кой знае колко
подобни творци. А може и да ги има, просто ние да не сме запознати с тях
поради условията, в които живеем, но така или иначе Мариус Куркински е
едно от тези имена. Има много подобни примери за творци и за хора, които
са създавали действително непреходни творби в своя живот, които са
оценявани след това, доста след като примерно техния живот е приключил.
В случая мисля че това не е така. Мариус Куркински е получил признание
вече навсякъде, и в България, и извън България. И това, което ние можем
да дадем към настоящия момент е по-скоро не толкова признание за него,
колкото един вид признание за нас, че разбираме времето, в което живеем
и човека, който е до нас. Заради това смятам, че това предложение трябва
да бъде гласувано и актьорът Мариус Куркински да стане почетен
гражданин на Варна, за което апелирам за вашата подкрепа. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на господин Костадинов. Христо Атанасов е следващата
заявка. Ще Ви дам възможност да се изкажете. Нека само…. Колега

Костадинов, само по тази номинация правите предложение за подкрепа, да
разбирам. Ще Ви дам възможност, нека да са изказвания, да не се
репликираме, спорове по въпроса…. Да. Заповядайте.
Христо АТАНАСОВ
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги,
абсолютно резонно е, че всеки един, който е номиниран носи със себе си,
това което е постигнал, това което е допринесъл и този заряд, който носи в
изминалия път от живота си. Аз обаче ще погледна от друга гледна точка
на номинациите, изцяло. Още предния път говорихме, че би трябвало да се
направи една промяна в Статута като цяло за номинациите на хора, които
са за не само за почетни граждани, а и за отличията. Мисля, че само едно
предложение беше от асоциация, която ставаше въпрос за спорта
доколкото знам. Други предложения за облекчаване или пък някакво друго
предложение за промяна в Статута мисля, че още не е постъпило. Не знам
дали ще има време до края на този мандат, но колегите, които са и
следващия мандат би трябвало да обърнат внимание, това което до
момента ще успеем и ще го направим като предложение, е в две насоки.
Първото е наистина урегулирането на Статута с предложение, разбира се и
от обществените съвети и от организациите. Второто урегулирване, което
според мен трябва да бъде важно - това е тази парична награда, поне
такова ще бъде моето предложение - да отпадне, защото достатъчно е
висок рейтинга на това, че ще бъдеш почетен гражданин, за да получаваш
и парична сума, каквато и да е тя. И третото, което е, в Статута трябва да
бъде заложено и отнемането на такова почетно достояние, защото във
времето знаем и го коментирахме предния път, че има доста хора, в
миналото, няма да говоря в настоящето, които поради една или друга
причина в обстоятелствата тогава са номинирани и са почетни граждани на
града, които, мисля че трябва Статута да бъде променен и това тяхно
почетно гражданство да бъде отнето. А и в бъдеще това е много важно,
защото това е отговорност на този, който го получава и с цялата тежест на
това, че той ще носи това като титла „почетен гражданин“. Тя е не само
преимущество, тя е и отговорност. И всеки, който я носи трябва да бъде
отговорен, а не да показва в обществото държание, което е непристойно.
Така че и в тази насока също трябва да се помисли по отношение на
Статута. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на господин Атанасов. Д-р Митковски, следващата заявка.
След това Григор Григоров. След това Марица Гърдева.
Ивайло МИТКОВСКИ
Господин председател, колеги, уважаеми заместник кметове,
граждани, първо, към господин Атанасов - напълно съм съгласен с това,
което той прави. Лошото е, че това трябваше да стане в тази една година от

предното заседание до днеска и може би даже не е негова работа, ами на
администрацията да направи тези предложения за изменение на Статута,
защото наистина такива изменения трябват. Това, което той предложи съм
съгласен с него. Лошото е, че това става в момент, когато ние не можем да
реагираме по този въпрос. Но да се оправдаваме със Статут, с липса на
Статут, тоест Статут има, с изменения на Статута и втора година да
казваме, че няма достойни варненци, да бъдат удостоени със званието
„почетен гражданин“ е жалко за нашия общински съвет. Жалко и обидно.
Статутът на един град се определя не само от икономиката, но се определя
в същата степен, ако не и по-голяма от интелектуалното, културно,
интелектуалния, културен и образователен статут и ценз на този град. А
Варна има такъв. И има хора, които допринасят за това. Аз, за разлика от
Костадинов, не бих противопоставил един кандидат на друг кандидат за
почетен гражданин, защото това не е състезание между отделни кандидати.
Примерно, тази година бих подкрепил всички, които са предложени,
защото не бих се срамувал от нито един от тях. Поне ги познавам тези хора
или повечето от тях. Миналата година си спомняте, че се изказах отново в
тази насока по отношение на един от предложените почетни граждани.
Става дума за професор Камбуров - човек, допринесъл за имиджа на
медицината, на здравеопазването в този град. Човек, който е освен
национално и международно признат със своите публикации, разработки в
областта на ортопедията. Човек, който е създал варненската ортопедична
школа. Човек, който отвори варненския медицински университет към
Европа и към света, който осъществи връзките на този университет, които
сега се разраснаха до такава степен, че е едно от най-елитните висши
учебни заведения в страната. Изтъквам само неговите професионални и
административни качества. Знаем, че той се занимаваше и с политика, и с
обществена дейност. Но не затова е предложен. И затова той е предложен
от Медицинския университет, а не от някаква политическа организация.
Много интересно, това вече е извън темата на професор Камбуров, защо
комисията по култура и председателския съвет де факто бламират
предложенията на различни институции, които са направили тези
предложения за почетен гражданин. За съжаление не видях нито един от
вас, с изключение на госпожа Пенева, защото това е нейно задължение, на
общественото обсъждане на тези кандидатури, което също е задължително.
Защото оправданието, че някой не познава някой е мястото на
общественото обсъждане да се запознае с тези кандидатури, където
познати на тези хора изказваха своето мнение по отношение на
кандидатурите. И в края на краищата, аз понеже видях, че и кметъг е във
Варна и в сградата, бих искал да чуя и неговото мнение, защото в края на
краищата той последно предлага, дава тези предложения в комисията по
култура. А освен това, това е в края на краищата и един политически
въпрос, а господин Портних, освен кмет, е и председател на най-голямата
политическа партия в момента в града ни. Така че, искам да чуя и неговото
мнение по отношение на решението на….по отношение на предложенията

и по отношение на решението на комисията и на председателския съвет за
втора година да не предложим нито един почетен гражданин на Варна.
Даже сега бих предложил едно от предложенията на господин Атанасов, да
гласуваме да отпадне финансовата част на този статут. Да не си мисли, че
някой предлага някого, за да вземе даже не знам какво, защото то това
наистина е обидно, ако това е проблемът. Но аз предлагам да подкрепим
всички предложения на кмета, които са вкарани в комисията по култура по
отношение на тези хора, които са номинирани, а аз специално бих гласувал
за всички, като специално апелирам за професор Камбуров. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, д-р Митковски. Понеже на два пъти засегнахте първо
темата с председателския съвет, комисията по култура, ще си позволя да
отговоря. Никой няма намерение да бламира когото и да било. Статутът,
който е приет преди години изисква становище на председателския съвет и
на комисията по култура. Така, те не са се самосезирали и защото са
искали много са изразили мнението си. Изразили са го, защото Статутът го
изисква. И второ, много моля да не превръщате този въпрос в политически.
Току-що каза колегата, че въпросът е политически. Той го каза, аз го чух.
Да, нали? Той не е политически въпрос. Да, реплика, да и отговор на това,
понеже засегнахте темата.
Ивайло МИТКОВСКИ
Наистина въпросът не е политически, но за съжаление от две години
явно стана. Защото досега имало е случаи, когато общинският съвет е
приемал или не е приемал дадена кандидатура по различни причини. Това
се е случвало. Но е нямало, когато общинският съвет две години подред
отхвърля всички предложени кандидатури, независимо какви са те и от
кого са. А в края на краищата предложението в комисията по култура е
внесено от кмета, нали така?
Тодор БАЛАБАНОВ
По Статут има номинации, които кметът обективира в едно
предложение и ги внася.
Ивайло МИТКОВСКИ
Точно така. И ги внася в комисията. Така че, искате или не искате, но
нека все пак кметът да реши, ако иска, предполагам че следи заседанието
на общинския съвет, да дойде да изрази своето мнение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Господин Григоров, заповядайте. И само справка в
исторически план вижте, в течение на годините как са се движили
почетните граждани, за да придобиете една по-широка представа. Да,
вижте я графиката, за колко години колко почетни граждани има и така.

Има достатъчно данни, ако искате ще Ви предоставя информацията, тъй
като разполагам с нея. Заповядайте, господин Григоров. Аз не мисля, че
всяка година сме задължени да определяме почетни граждани, принципно
казвам. Господин Григоров, имате думата.
Григор ГРИГОРОВ
Уважаеми колеги, миналата година взехме едно, според мен
изключително правилно решение и прекъснахме порочната практика за
производство на почетни граждани на Варна на конвейер. Отново тази
година имаме осем предложения, които някои от тези хора аз познавам
лично, други не познавам, но със сигурност от всички тези осем човека,
заради моите лични пристрастия и емоционална свързаност, бих
подкрепил единствено професор Камбуров и то ако всяка една
кандидатура се гласува поотделно. Миналата година дебатът беше
принципен, беше поставен на база на нормативната уредба, по която ние
трябва да излъчваме и да удостояваме нашите съграждани с това найвисоко отличие и тогава се каза ясно и категорично, че според тези
критерии никой от предложените хора не отговаря на тези критерии. От
предложените хора, пак казвам с изключение на професор Камбуров и то
по обективни лични причини, също не виждам такива лица. Не искам да
влизам в персоните, защото това е неприятна тема. Тя става лична. Искам
просто да се, така да изкажа лекото си разочарование не от господин
Портних, който направи предложението, а от заместник кмета – господин
Базитов, който процедира и ръководи всички тези процеси. Аз мислех, че в
по-ранен етап някой от инициативните комитети можеха да бъдат спрени в
желанието си да номинират своите кандидати. Да бъдат…. тези хора да
бъдат удостоени с някакви други награди и сега тук отново да нямаме една
рота с предложения за почетни граждани. Виждам разликата между
миналата година и тази година една единствена, че в момента се намираме
в предизборна кампания вече – преди местни избори. И, уважаеми колеги,
в тази ситуация най-вероятно всеки иска да се хареса на всеки. Но когато
един човек иска, още повече политик, иска да се хареса на всеки, тогава
неизбежно идва моментът, в който престава да се харесва и сам себе си.
Така че ви моля, да запазим достойнство, да погледнем към миналата
година и да се абстрахираме от предизборната кампания и да вземем едно
справедливо решение. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не разбрах само, кое за Вас е справедливото решение? Да потвърдим
решението си от миналата година?
Григор ГРИГОРОВ
Точно така, да.

Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах. Марица Гърдева, заповядайте.
Марица ГЪРДЕВА
Уважаеми колеги, миналата година, тук от тази трибуна говорих за
девалвация на ценностите, когато говорим за награда „Варна“. Съжалявам,
че трябва да се повторя тази година отново. Съжалявам, че колеги се
опитват да политизират и то по така доста лаишки начин наградите.
Защото награда „Варна“ не е политическа. Награда „Варна“ е за заслуги
към града. Ние даваме награда „Варна“ в спорта, примерно, само на хора,
които имат златен олимпийски медал. Не съм съгласна, че българската
култура през последните тридесет години е девалвирала дотолкова, че ние
имаме само един изявен актьор. Моите уважения към кандидатите, към
всеки един от тях. Но Варна има много изявени актьори. Варна има много
изявени художници. Варна има много изявени музиканти. Има хора, които
са дали не само на варненци, но и на света много. Така че, ако някои от
колегите не са запознати с развитието на българската култура и най-вече
на варненската, могат да си опреснят знанията. Въпросът е в друго. Ние
взехме едно принципно решение, че награда „Варна“… „почетен
гражданин на Варна“, извинявам се за грешката, че „почетен гражданин на
Варна“ трябва да стане човек, който е допринесъл за развитието на Варна
толкова, че тук да няма нито един общински съветник, който да е против.
Моите уважения към всички кандидати. Но има и много достойни хора,
които са допринесли също толкова, колкото тях за града. Затова предлагам
тази година Статутът да остане същия като миналата година, да си
потвърдим решението и да вземем едно принципно решение да разгледаме
този Статут най-сетне и да направим промяната. Може би следващият
общински съвет ще го направи. За да не изпадаме отново в ситуации
уважавани хора да седят и да чакат нашето решение, защото не е взето
преди това. Но не може да раздаваме на килограм награди. Не може да
правим на килограм почетни граждани и не може да политизираме това
нещо. И не може да казваме, че няма българска култура през последните
тридесет години и че няма достойни представители на българската
култура. Това е грозно. Така че, аз предлагам да подкрепим решението на
председателския съвет.
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Костадинов. Господин Базитов поиска думата за отговор
по отношение на това, че беше засегнат с изказването на господин
Григоров, след това д-р Станев има заявка за изказване.
Коста БАЗИТОВ
Господин председател, уважаеми общински съветници, дами и
господа. Аз не съм засегнат и няма как да бъда засегнат.

Тодор БАЛАБАНОВ
В смисъл не засегнат пряко.
Коста БАЗИТОВ
Разбрах, разбрах.
Тодор БАЛАБАНОВ
Споменато Ви беше името.
Коста БАЗИТОВ
Точно така. Беше ми споменато името от господин Григоров.
Уважаеми общински съветници, нека да прочетем много внимателно, аз
няма да го чета, но нека да прочетем много внимателно Статута. По Статут
предложенията се правят от обществени организации, от комисии, от
инициативни комитети не по-малко от пет човека. Внасят се за
разглеждане в администрацията, тя ги представя на обществено
обсъждане, след това се представят на председателски съвет и общинският
съвет взема решение за присъждане на наградата. Ако някой в тази зала
смята, че кмет, заместник-кмет по неговите организационни отговорности,
може да селектира и да ви предлага по свое собствено усмотрение някой от
кандидатурите, дълбоко греши. И аз се разграничавам от едно твърдение,
че заместник-кметът, аз си нося своята отговорност, разбира се, но само
пред кмета, че заместник-кметът може да селектира, да премахва и да
предлага на комисиите по-достойните от достойните. Това е ваше право и
вие, мисля че трябва да го упражните по възможно най-добрия начин.
Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Не само право, ами и задължение, освен това,
правомощие. Д-р Станев, имате думата.
Янко СТАНЕВ
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз не знам,
Статутът не ме е интересувал никога. Без да излиза, че го презирам или не
го уважавам Статута, като всеки документ, той има в себе си вложени
доста елементи на възможности да преценяваш по-правилно. По-скоро, за
тези тридесет години в тази зала винаги, когато сме гласували за почетни
граждани на Варна ми е идвало на акъла да се сетя в мига, в който
гласувам за пет неща, важни, които тези хора, които сме избирали на
килограм навремето са направили и които не са в моето съзнание само, а в
съзнанието на голяма част от варненци. Нито един път не успях да се сетя,
с изключение на хора, които познаваме, Иво, по други причини - че са ни
учили и че сме ги наблюдавали. В тази връзка мога да кажа, че имам само
един критерий, по който отпреди три години се опитвам да го наложа на
себе си, да гласувам. И това е критерият на общата полза за развитието на

град Варна, за популяризирането на град Варна, за авторитета на град
Варна и за подпомагането на институционалното ниво на Варна, което
създава условия за по-добър живот на варненци. Нищо толкова сложно. Не
се интересувам кой е артист, кой е художник, кой е доктор, кой е даскал,
кой е инженер, кой е архитект. Интересувам се от онова постижение, което
е придвижило живота на варненци в по-добра посока. И което е защитило
Варна. Няма да гласувам за награди за почетен гражданин тази година,
макар че трудно ще ми бъде да вдигна срещу професора ръката си, защото
аз не видях онова нещо, което търся. Онова нещо…. и затова сме виновни
и ние и цялата общественост, онова нещо, което е направило живота на
хората ни, на целия град, авторитета, престижа – по-добро. Защото
обикновено, това е и проблем на нашата реклама, на нашия живот. Нали,
обикновено сутринта започваме новините с това кой кого убил, кой кого
заклал и къде какво станало, къде са се сбили. Включително и в тази зала
са ставали такива неща и са били много популярни – с клипчета, с
изказвания, включително и от общински съветници. Е, какви почетни
граждани ще избираме ние при тези неща? Тези, които са лоши в тази зала,
които са некадърни, подли, крадливи, те избират почетните граждани. А,
сега де? Затова, аз – доктор Янко Станев, и да се промени Статутът и
всичко останало, някой ден, когато гласуват хората за почетен гражданин,
ще трябва наистина да застанат тук и просто да кажат – тази сграда, на
ъгъла на „Антим I“ и „Мария Луиза“ е построена 1923 г. Проектиран е този
булевард толкова широк, от този архитект, за да може да отговаря 100
години след това на стандартите на живот. Артисти, художници има
много. Не ме карайте да казвам собствените си пристрастия. Аз съм фен на
Ванко Урумов, фен на Петьо Маринов. Нали, всеки от нас има. Затова
смятам, че не можем да присъждаме „почетен гражданин на Варна“, след
като не е достатъчно популяризирано поне едно име, придвижило града
напред. Не само в сектора, в който работи, в обществен план. Защото
авторитетът на всеки един човек той се прехвърля върху авторитета на
града и тогава е истинският почетен гражданин. Ние не правим почетен
гражданин на медицината, на художествената литература или на каквото и
да е. Ние правим почетен гражданин на Варна.
А що се отнася до това за политиката – ами всички тук са политици.
Даже и тук назначените и те са политически назначения. Не виждам нищо
страшно. Никога за мен политиката не е била мръсна работа. Тя има
елементи, които я дискредитират в едни преходи, но тя също трябва да
бъде точно толкова уважавана, колкото целият останал труд. Без
насмешките на хора, които работят в медии и други неща, на които им е
удобно. Без противопоставянето ви, защото всички в тази зала имате и
право, и сила да се гордеете с част от нещата, които сте правили.
Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на д-р Станев. Няма други заявки от съветници. Имате
думата… всички сте дами, на кой да дам. Дайте по ред на редовете.
Заповядайте.
Даниела СТОЙНОВА
Няма да ви губя дълго времето, защото напредна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да се представите за протокола.
Даниела СТОЙНОВА
Даниела Стойнова – кореспондент на Българско национално радио
във Варна и бивш общински съветник, член на комисията по култура.
Първо, аз съм изключително учудена, че общинските съветници от
комисията по култура не излязоха да защитят, дори само едното си
обявено предложение, защото за мен все пак си има решение на комисията
по култура, макар и само за един човек – професор Милко Коларов, когото
аз изключително много уважавам и както и за предишните двама, които
бяха споменати тук и за Мариус Куркински и за професор Коларов, и за
професор Димитър Камбуров бяха казани достатъчно неща, които
отговарят точно на това, което каза д-р Станев. Те наистина са увеличили
обществения авторитет на Варна и са известни далеч извън пределите на
Варна. Но да бъде отхвърлено и това дори предложение, получило
мнозинство на комисията по култура за мен наистина е не добър прецедент
в навечерието на празника на града. Само искам да кажа това, че има три
варианта защо това се е случило. Единият вариант е всички достойни за
обявяване на почетни граждани да са в тази зала и от куртоазия и заради
конфликт на интереси, да не смеят да се предложат. Вторият вариант е, в
града наистина да няма нито един достоен за почетен гражданин на Варна,
което означава, че тук се е възцарила бездуховност, посредственост и
действително градът не върви напред и не се развива, което също не
говори добре нито за общинския съвет, нито за общината. И последният
вариант е най-тъжен – всички, които са били достойни за почетни
граждани да са напуснали този град, което означава, че те не са намерили
благоприятна атмосфера за своето развитие и това е най-тъжното.
Знакът, който се дава към обществото не зависи от статута на тази
награда. Аз съм напълно съгласна, че не може да има почетни граждани,
които да са страшно много всяка година. Така е. Може да има години, в
които да няма нито едно предложение, но при положение, че има осем
души, от които могат да се изберат един, двама или трима максимум, за
мен това е максималният брой, наистина това не дава добър знак към
хората, които са жители на Варна и които наистина се гордеят със своя
град и дават своя принос към него. Благодаря ви.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Заповядайте. Ще дам на дамите първо думата,
професоре, моля да ме извините. Госпожо Савова, заповядайте.
Веселина САВОВА
Това, което ще кажа е, че всъщност вие много закъсняхте. Мандатът
свърши и всъщност промяната на този Статут може да стане при
следващия общински съвет. Закъсняхте и всъщност това е големият
проблем. Вижда се, че Статутът, всички които се изказаха досега, има
определени пороци. И този всъщност, основният му порок е, че всички
кандидатури идват на това най-висше ниво. А би трябвало от някакво ниво
да започнат много предложения, постепенно отсяване, докато накрая се
стигне с едно-две предложения до общинския съвет и тук да не стават тези
некрасиви дебати, защото хората, които са предложени, всеки един от тях
има своите достойнства и всеки един от тях ще стаи в себе си обида.
Затова, просто ви призовавам някак си по-бързо да прекратим това. И
следващия мандат, тези които са тук в тази зала и бъдат отново в тази зала
да не забравят, че две години подред всъщност не са си свършили
работата. Не са приели Статут, който да позволи с гордост Варна да си
избере своите почетни граждани, защото Варна ги има тези хора. Просто
регламентът, по който се процедира явно е остарял и неадекватен.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Само ще ви помоля да се придържаме към темата с
номинациите и с предложенията, без странични коментари, нали… защото
ще влезем в един спор, който е безсмислен. Заповядайте госпожо, моля да
се представите на протокола. Имате думата.
Кръстина МАНОЛОВА
Кръстина Манолова – гражданин на Варна трето поколение, в ролята
си на вносител на предложението за удостояване на маестро Милко
Коларов. Искам да обърна внимание, че той е предложен от хора, които са
спечелили уважението, почитта и преклонението на варненци досега. Сред
тях са четири почетни граждани на Варна – госпожа Грациела Бъчварова,
Альоша Кафеджийски, Калуди Калудов и… професор Стоимен Стоилов,
извинения за това, че забравих. Другото, което искам да кажа е, че
произведенията на Милко Коларов не се изпълняват, не са били
изпълнявани единствено в Африка. Свирят го из Европа, Азия, двете
Америки, и то непрекъснато. Що се отнася до неговите приноси за град
Варна: девет пъти е създавал за „Варненско лято“ специални творби, които
по изрично негово настояване са били за първи път изпълнявани, тук във
Варна, на „Варненско лято“. Мисля, че в залата, които не знаят, че това е
най-старият български фестивал, правен по образец на Залцбургския, в
основата на неговите създатели е Панчо Владигеров. Маестрото има за

последен любим свой ученик тъкмо Милко Коларов. А признанието на
неговия талант идва от най-големите имена в българската музика и то
истинско преклонение и пред неговия талант, и пред неговите творби.
Неговото признание, е че творчеството е изповед. Когато превърнеш
творчеството си в изповед, ти заслужаваш почитта и уважението на всички
около теб. Колко от нас всички, които сме в тази зала, могат да кажат, че са
превърнали живота си, творчеството си, в изповед? Пред онази най-висша
сила, която всеки назовава както иска. Така, че за мен е странно да се
говори, че в последните 30 години няма постижения в културата на
България. Дори само присъствието на такива творци в нашия живот е
доказателство, че това меко казано, не е вярно. Що се отнася до статута за
почетен гражданин на Варна азбучна истина е, че докато един документ не
бъде променен, за да стане по-съвършен, се вземат решения според
неговите нормативи. А нормативите на настоящия документ говорят за
високи творчески постижения за областта, която коментирам, които
допринасят за националния авторитет, не само за авторитета на града ни.
При Милко Коларов, при маестро Милко Коларов това е и световна
известност. Не случайно миналата година беше награден от президента със
„Св. Св. Кирил и Методий“. А снощи узнах, че вече отдавна – то, почетен
гражданин при това и на Габрово. Ние по-малко ли почитаме това, което е
сторил за града ни? Това, което е направил за авторитета на „Варненско
лято“ и това, което е сторил за меломаните на града и за издигането на
авторитета на този град като център на изключително музикално събитие,
просъществувало толкова дълго време. Предстои да празнуваме век
съществуване на музикалния фестивал „Варненско лято“. Затова съм
категорично „за“ тази, това почетно звание да бъде присъдено освен на
Милко Коларов - тук изказвам своята подкрепа и за Мариус Куркински и
за проф. Димитър Камбуров. Извинете, но това, което чух на общественото
обсъждане – 15 000 кръвни операции - каквото и да означава това.
Означава, че е помогнал на 15 000 българи, хора – няма значение българи.
Кой от нас има такъв актив зад гърба си? Кой от нас е помогнал на 15 000
души? Да не говорим за благотворителната дейност, за която зная пак на
общественото обсъждане.
Така че, освен подкрепа за Милко Коларов, подкрепа още за Мариус
Куркински и за проф. Камбуров.
Тодор БАЛАБАНОВ
Проф. Радев, заповядайте.
Радослав РАДЕВ
Уважаеми господин председател, уважаеми членове на общинския
съвет, тежко време. Тежко е, не само защото навън е много топло, тежко е
защото втора година ние сами казваме пред страната – не, не, не, Варна
няма достоен. Аз мисля, че има достоен. Няма как да искаме другите да ни
уважават, ако ние сами не уважаваме себе си. Ако ние сами не заявим

категорично пред страната: има достойни граждани на Варна. Какъв е
смисъла на тази награда?! Почетен гражданин на Варна. Защо да не
погледнем нещата в друг ъгъл - малко по-различно - че тази награда е
почита на гражданите на Варна. Може би така е по-правилно? Много са
силни аргументите за всички предложени и досега обсъждани номинации
за почетен гражданин на Варна. Няма как човек да забрави маестрото, няма
как да забрави Мариус Куркински. Още повече няма как да забрави и
проф. Камбуров. Нека да се опитаме мислено да направим следната проста
сметка – колко хора от Варна и региона са изрекли думите „благодаря Ви,
доктор Камбуров“. Към тях да прибавим и броя на хората, които са
изрекли думите „благодаря Ви, доцент Камбуров“. И най-накрая да
прибавим и тези, които са казали „благодаря Ви, професор Камбуров“.
Представяте ли си каква бройка е това? Представяте ли си каква бройка е
това? С други думи, казвайки „благодаря Ви доктор, доцент или професор
Камбуров“ гражданите на Варна вече са гласували. Те са казали своето
„да“.
Уважаеми общински съветници, уважаеми господин председател,
нека сами да не затваряме вратата не на Варна към света и към България,
нека да покажем, че Варна има достойни хора. Има и не са само тези
номинации. Най-лошото е това, когато човек сам се самоунижава. А това
да не изберем никого, в смисъл не аз – аз съм гражданин на Варна, не мога
да избирам, нямам това право, но моля ви не го правете. Моля ви не го
правете. Един, двама, трима – няма значение, просто нека да покажем на
страната, Варна я има и я има със своите граждани. Дали ще са почетни
или обикновени – Варна я има и ще я има, но за да я има и да видят
другите, че я има - нека направим така, че да не се самоунижаваме. За мен
това е самоунижение. Моля ви, моля ви още веднъж мислете разумно и
нека всички да кажем „благодаря“ на някого. Който си изберете. Нека да го
направим. Благодаря, господин председател.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, професор Радев. Да, разбира се. Заповядайте. Представете
се само за протокола.
Теодор НИКОЛОВ
Теодор Николов. Значи, ок, да не говорим дълго, нека кратко да го
кажа, защото виждам, че се отегчават, колкото по-дълго се размиват
нещата. Говорим за почетен човек. Има такива. Аз ви предлагам, нека да
дадем хората да решат. Имате си сайт. Пуснете запитване към народа.
Много точно и елементарно. Запитваме хората. Нека те да решат. Говорим
за бройка. 15 000, аз ще ви кажа за 300 000. Пишете името на Пламен
Горанов вътре, ще има 300 000. Без коментар. Ние сме никакви. Ние сме
малка пионки, ние сме слуги. Дайте на сайта да пуснем запитване към
хората. Даже те да предложат имена и вътре със сигурност ще е това име и
ще има 300 000. Мисля, че те трябва да решат. Не ние. Ние сме…

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви.
Теодор НИКОЛОВ
Мислим за наши хора, познати и т.н. които сме… нека хората да
предложат.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви.
Теодор НИКОЛОВ
Има си сайт. Прекрасно е. Има си сайт. Те да си решат. Ако нещо
сбъркат, те ще са виновни.
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре дошъл сте и Ви каня когато правим измененията на
правилника да направите тези предложения, за да можем да ги разгледаме
и съответно да вземем решение..
Теодор НИКОЛОВ
Добре, ето той ме познава. Той ме покани днеска ще ми каже кога да
дойда, ще дойда.
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре, благодаря Ви.
Янко СТАНЕВ
Не по къси гащи и джапанки.
Теодор НИКОЛОВ
Ние, хората от улицата не сме костюмари с…
Тодор БАЛАБАНОВ
Нека само…
Димитър КАРБОВ
И мен ми е топло, но съм със сако.
Тодор БАЛАБАНОВ
Така, колеги, моля…
Теодор НИКОЛОВ
Ясно, ние сме обикновени хора…

ли е?

Тодор БАЛАБАНОВ
Моля, дайте да дадем думата. Госпожа Георгиева, поиска. По темата
Милена ГЕОРГИЕВА
Не.

Тодор БАЛАБАНОВ
Ако не е по темата съжалявам, нали… няма да допусна да продължи
диалога. Моля, моля, пак казвам, ако не е по темата Ви прекъсвам. Искам
да чуя дали има други желаещи да се изкажат и да кажа, че тук аз чух
всички изказвания и ги изслушах много внимателно, тук никой не отрича
достойнствата на тези хора и ви моля да не обръщате в тази посока, никой
не е казал, че не отчита тези достойнства. Има ли други заявки за
изказване? Заповядайте.
Мария ДИМИТРОВА
Господин председател, има вече прецедент за награда „Варна“ –
повече хора да са удостоени. Тази година, прави Ви чест, го направихте.
Предлагам тази година също да бъде допуснат президент, извинявайте
прецедент, но много се вълнувам предвид заслугите на велики нашите
личности на града, защото ние не трябва да принизяваме техните заслуги с,
извинете колега Атанасов, но да обличаме във финансова гледна точка, поточно да откажем обличане във финансова гледна точка на техните
заслуги.
Тодор БАЛАБАНОВ
Дайте по същество. Много Ви моля.
Мария ДИМИТРОВА
Именно по същество…
Тодор БАЛАБАНОВ
Нека да не се разливаме философски по темата…
Мария ДИМИТРОВА
… предлагам да допуснете прецедент да бъде връчена повече, да
бъдат наградени с почетен гражданин на Варна, като в никакъв случай тази
награда не бъде отделяна от финансовата си гледна точка…
Тодор БАЛАБАНОВ
Това няма нищо общо.
Мария ДИМИТРОВА
… защото…

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Благодаря Ви.
Мария ДИМИТРОВА
… имаше такова предложение…
Тодор БАЛАБАНОВ
Нищо общо няма с темата.
Мария ДИМИТРОВА
… по тази логика почетено…
Тодор БАЛАБАНОВ
Вие сте юрист и много добре знаете, и много добре знаете каква е
процедурата. Господин Боев, заповядайте. Много Ви моля, слушайте.
Давам Ви възможност да правите предложения и да изказвате мнения по
номинациите, а не по статута, който в момента не е дневен ред да се
разглежда.
Христо БОЕВ
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми
заместник-кметове, т.като се спомена комисията по култура – аз съм член
на тази комисия по култура - не съм от много опитните общински
съветници, това ми е първия мандат, но като член на тази комисия
внимателно се запознах с биографиите на тези осем човека, които бяха
представени. Познавам, може би половината от тях и искам да кажа, че не
сме безгласни букви и аз гласувах за двама от тези човека, единият от
които премина през комисията по култура, мога да кажа с консенсус. Това
е проф. Коларов. Застъпвам тезата, че да се предприеме една такава крайна
мярка и да не се гласува никой, наистина означава да приемем, че във
Варна има бездуховност. Не приемам тази теза, защото не смятам, че е
вярна. В същото време не трябва да отиваме и в крайности, които бяха
начиная… от може би предходните години, две за повече от 10, 15
кандидатури – това е несериозно. Според мен общинският съвет трябва да
има възможност да се произнесе за всеки един от тези, които са
предложение и който сметнем за достоен, да го удостоим с тази почест. В
никакъв случай обаче това не трябва да става за сметка на едните спрямо
другите. Всички са еднакво достойни, но всеки има право да гласува за
тези, които смята. Пак казвам от своята отговорност аз, като член на
комисията по култура и като общински съветник, не бягам и не съм
избягал. Гласувал съм за две от номинациите, едната от, които беше
подкрепена единодушно от всички мои колеги в комисията по култура.
Благодаря ви.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на господин Боев. Госпожо Георгиева, заявките през
таблетчето. Еми няма, заповядайте.
Милена ГЕОРГИЕВА
Във връзка с изказването на Христо Боев, правя предложение всяко
едно от имената, които са разгледани на комисията по култура да бъде
гласувано поотделно.
Тодор БАЛАБАНОВ
Те така ще бъдат подложени на гласуване, освен ако не предлагате
нещо по-различно. Господин Байчев.
Мартин БАЙЧЕВ
Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, умишлено
изчаках… Говорим за бездуховност и т.н. Разбира се, че всички тези хора
са дали огромен принос за града ни. Друг е въпроса какво точно
заслужават като оценка – дали е почетен гражданин, дали е значка, но за да
можем да вземем нашето правилно решение, разбира се, че и статута е
много важен. Тук пропуснахме да кажем, тук е и господин Димитров –
участник в обществения съвет по спорт, където също имаше много
изтъкнати номинации за спортисти. Тук не става въпрос, и аз по-скоро
излизам да защитя, че наистина и в спортна Варна има хора, които
заслужават, но за спорта, за да станеш, за да те номинират въобще, ти
трябва да бъдеш олимпийски златен медалист. Колеги, мисля че трябва
сериозно да помислим за другите хора и как да станат равнопоставени
нещата в различните сфери. Затова моето предложение - освен това, което
дойде от обществения съвет по спорта, а то е да бъдат олимпийски
медалисти поне, което също е огромно постижение, да се помисли и от
другите обществени съвети, обществени организации какви предложения
да влязат тук, за да не гласуваме по симпатии, а да гласуваме с ясни
критерии. Разбира се, че всички хора заслужават и са направили много за
Варна. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. И в този ред на мисли ще кажа, че миналата година
имаше призиви и към обществеността да направят от различните сфери
предложения за промяна на статута. Към момента, към момента, защото ни
обвиниха, че не сме си свършили работата, има единствено и само от
сферата на спорта. И то наскоро. А тези предложения трябва да дойдат
точно от обществеността, за да не бъдем обвинявани после ние в
субективизъм при изготвяне на критериите.
Така. Колеги, за да си помислите всички много добре, давам 15
минути почивка, след което ще подложа предложението на гласуване.

Общинските съветници ползваха 15 минути почивка.
Тодор БАЛАБАНОВ
Обобщавайки след всички изказвания на колеги и на гости в залата е
ясно, че няма пълно единодушие по темата с почетните граждани. Все пак,
солидна защита получиха част от кандидатурите. Стана ясно обаче, че е
необходима и коренна промяна на Статута, за да се внесе повече
обективизъм, както и по отношение - колегата Байчев каза - в сферата на
спорта, на кандидатурите.
Така че, аз ще си позволя да предложа на вашето внимание да
гласуваме трите кандидатури, които днес получиха защита и подкрепа, поскоро на заседанието, да преценим с нашия глас дали да ги подкрепим или
не и отново, пак казвам, призовавам и обществеността в различните сфери
да направят предложения за промяна на статута за удостояване, с цел
внасяна не повече обективизъм и ако щете, и справедливост. Подлагам на
гласуване първо предложението, което е възприето и от колегите, които са
членове на комисията по култура и духовно развитие, а именно за
удостояване на професор Милко Хинев Коларов със званието „Почетен
гражданин на Варна“. Режим на гласуване. Необходими са 26 гласа за
одобряване на предложението.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1775-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута за
удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение
от кмета на Община Варна с рег. № РД19003693ВН-002ВН/07.08.2019 г.,
Общински съвет – Варна удостоява проф. Милко Хинев Коларов със
званието „Почетен гражданин на Варна“.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 15, предложението се приема.*
За протокола: Стен Лазаров – „за“, Николай Георгиев – „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Подлагам на гласуване следващото предложение на Ивайло Василев
Стоянов или Мариус Куркински, който да бъде удостоен със званието
почетен гражданин на Варна. Режим на гласуване.

1776-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по

предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД19003693ВН002ВН/07.08.2019 г., Общински съвет – Варна удостоява Ивайло Василев
Стоянов (Мариус Куркински) със званието „Почетен гражданин на
Варна“.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 15, предложението се приема.*
За протокола: Стен Лазаров – „за“, Николай Георгиев – „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Следващото предложение, което получи подкрепа днес – проф.
Димитър Камбуров да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на
Варна“. Режим на гласуване.

1777-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД19003693ВН002ВН/07.08.2019 г., Общински съвет – Варна удостоява проф. д-р
Димитър Енчев Камбуров със званието „Почетен гражданин на Варна“.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
За протокола: Стен Лазаров – „за“.
Честито на всички, още веднъж, удостоени със званието. Аз се
радвам на подкрепата, която получиха и отново обаче, колеги, призовавам
за предложенията за промяна в статута, за да не изпадаме в подобни на
днешната, ситуации. Преминаваме към…а, не, извиняваме се – почетните
знаци. Почетните знаци, извинявам се.
Колеги, правя предложение почетните знаци да бъдат гласувани
анблок. Имате думата за мнения и съображения. Почетните знаци – златен
и сребърен. Останалите не са получили одобрение нито от комисията, нито
от председателския съвет. Няма внесено предложение по отношение на
тях. Ако има различни предложения, имате думата да ги направите, от
моето. Статутът е такъв – предложението се внася от председателския
съвет след становище от комисия по култура. Като на днешното заседание
постъпи предложение да бъдат разгледани поотделно трите кандидатури,
които преди малко одобрихме. По отношение на останалите кандидатури
не е постъпило такова предложение. Подлагам на гласуване процедурното
предложение за гласуване анблок по отношение на почетни знаци – златен
и сребърен. Имате думата за мнения и съображения. Режим на гласуване.

Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
Изчитам предложенията:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута за
удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение
от кмета на Община Варна с рег. № РД19003693ВН-002ВН/07.08.2019 г.,
Общински съвет – Варна удостоява господин Атанас Друмев Пеев с Почетен
знак „За заслуги към Варна“ – златен; Атанас Георгиев Скатов с Почетен
знак „За заслуги към Варна“ – златен; Детско-юношеския театър „Златното
ключе“ с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен; Театър „Българан“ с
почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен; Франциска Георгиева
Йорданова с Почетен знак „За заслуги към Варна“ – сребърен и Кичка
Николова Христова с почетен знак „За заслуги към Варна“ – сребърен.
Имате думата за мнения и съображения, колеги. Ако няма, режим на
гласуване.
Мария ДИМИТРОВА
Може ли…
Тодор БАЛАБАНОВ
В режим на гласуване. Ще Ви дам възможност.

1778-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута за
удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение
от кмета на Община Варна с рег. № РД19003693ВН-002ВН/07.08.2019 г.,
Общински съвет – Варна удостоява господин Атанас Друмев Пеев с
Почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен.

1779-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута за
удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна, Общински съвет
– Варна удостоява господин Атанас Георгиев Скатов с Почетен знак „За
заслуги към Варна“ – златен.

1780-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута за
удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по предложение
от кмета на Община Варна с рег. № РД19003693ВН-002ВН/07.08.2019 г.,

Общински съвет – Варна удостоява Детско-юношеския театър „Златното
ключе“ с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен.

1781-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД19003693ВН002ВН/07.08.2019 г., Общински съвет – Варна удостоява Театър
„Българан“ с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен.

1782-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД19003693ВН002ВН/07.08.2019 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа
Франциска Георгиева Йорданова с Почетен знак „За заслуги към
Варна“ – сребърен.

1783-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД19003693ВН002ВН/07.08.2019 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа Кичка
Николова Христова с почетен знак „За заслуги към Варна“ – сребърен.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
Честито на удостоените с наградата. Заповядайте.
Мария ДИМИТРОВА
Кичка Христова певицата ли е?
Тодор БАЛАБАНОВ
Не.
Мария ДИМИТРОВА
Ако Кичка Христова е певицата, много моля уважаеми общински
съветници, за прегласуване и на нея да дадете златен знак. Благодаря ви.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Съвета вече изрази своята воля.
Преминаваме към трета точка от дневния ред.

III.
По точка трета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Финанси и бюджет“ относно:
(1) – приемане на отчета на бюджета и на сметките за средства от
Европейския съюз на община Варна за 2018 г.
(2) – вземане на решение за определяне на дивидента за 2019 г. на
общинските търговски дружества.
(3) – осигуряване на финансови средства за закупуване на
климатична система в Домашен социален патронаж.
(4) – определяне на икономическа рамка за 2019 г. по договор за
обществен превоз на пътници.
(5) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно
предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
в гр. Варна“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
(6) – осигуряване на допълнителни финансови средства за
преустройство на съществуваща сграда – столова в Зала за културни
мероприятия в Първа езикова гимназия.
(7) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за
нуждите на ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД.
(8) – отпускане на финансови средства на „Стадион Спартак „ЕАД.
(9) – изменение и допълнение на Програма „Спорт“ 2019 г.,
Приложение № 25 от бюджета на Община Варна за 2019 г. относно:
олимпийски квалификационен турнир по волейбол за мъже; гостуване на
демонстративния отбор на световната федерация по таекуондо в гр. Варна;
провеждане на предварителен кръг от Европейския клубен турнир по
футзал – „Шампионска лига“ и мероприятието „Варна играе“ в рамките на
„Европейска седмица на спорта“.
(10) – даване на съгласие за осигуряване на финансови средства от
Община Варна, одобряване текст на партньорско споразумение и
упълномощаване на кмета на Община Варна да го подпише, по проект
„Екологично чист транспорт за Варна“.
(11) – опрощаване на държавни вземания.
(12) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на
жизнени и комунално-битови потребности.
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“
Станислав ИВАНОВ
Благодаря, господин председател. Добър ден, колеги. По първа точка
предлагам решението относно приемане на отчета на бюджета на сметките
за средствата от Европейския съюз на Община Варна за 2018 г. да бъде
гласувано анблок.

Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
Станислав ИВАНОВ
По първа точка, колеги, приемане на отчета на бюджета и на
сметките за средствата от Европейския съюз на община Варна за 2018 г.,
ПК „Финанси и бюджет“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата за мнения и съображения, колеги. Бе проведено
обществено обсъждане, организирано от мен, на което обществеността
имаше възможността да изрази своето становище, приложено към
материалите. Имате го всички. Няма мнения и съображения. Имаше
обществено обсъждане по темата. Няма да дам възможност сега в залата.
Мария ДИМИТРОВА
…../н.р./ … отпуска за всички хора, един ден преди това.
Тодор БАЛАБАНОВ
Седем дни преди това е обявено общественото обсъждане.
Съжалявам. Режим на гласуване. По теми, по които има обществено
обсъждане, там е възможността на всеки един да изрази позицията си.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1784-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. №
РД19011460ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет на приходите и разходите по бюджета на община
Варна към 31.12.2018 г. /Пр. № 1, Пр. № 2, Пр. № 3/, както следва:
Уточнен план
31.12.2018 г.

I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО /Пр. №1/, в т.ч.:

388 262 124

Отчет
31.12.2018 г.
/в лв./
322 592 766

1.Приходи за Делегирани държавни дейности:

139 806 648

131 245 194

Имуществени данъци и неданъчни приходи, в
т.ч.:
- Неданъчни приходи
Взаимоотношения с Централния бюджет, в
т.ч.:
- обща субсидия (по §31-11)
- получени целеви трансфери (по §31-18)
- целеви трансфер от ЦБ за транспорт (по §31-28)
- възстановени трансфери (субсидии) (по §31-20)
Трансфери от и за бюджети и сметки за
средствата от ЕС
Финансиране на дефицита / излишъка, в т.ч.:

- депозити и средства по сметки (нето) (+/-), в т.ч.:
- остатък в лв. по сметки от предходния период (+)
- наличност в лева по сметки в края на периода (-)
Приходи за Местни дейности:
Имуществени данъци и неданъчни приходи, в т.ч.:
- Имуществени и други данъци
- Неданъчни приходи, в т.ч.:

907 996

907 996

907 996

907 996

129 976 274

129 976 274

124 063 963

124 063 963

288 060

288 060

5 684 788

5 684 788

/-60 537/

/-60 537/

2 328 486

2 328 486

6 593 892

/-1 967 562/

6 593 892
6 593 892
0

/-1 967 562/
6 593 892
/-8 561 454/

248 455 476

191 347 572

143 868 211

143 868 211

83 265 292
60 602 919

83 265 292
60 602 919

Постъпления от продажба на нефинансови активи по
§40

3 855 709

3 855 709

Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:
- обща изравнителна субсидия за местни дейности от
ЦБ за общини (по §31-12)
- целева субсидия от Централния бюджет за
капиталови разходи (по §31-13)
- получени целеви трансфери (по § 31-18)

49 376 000

49 376 000

2 529 600

2 529 600

2 204 400
44 642 000

2 204 400
44 642 000

Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата
/-11 972 436/
от ЕС, в т.ч.:
- Трансфери м/у бюджети (нето)
/ -2 743 175/
- Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от
ЕС (нето)
/-9 774 784/
- Трансфери от / за държавни предприятия, включени
в консолидираната фискална програма /ПУДООС 545 523
получени трансфери /
Временни безлихвени заеми, в т.ч.:
187 658
/-2 310 240/
- Предоставени заеми (-)
2 497 898
- Възстановени заеми (+)

/-11 972 436/
/ -2 743 175/
/-9 774 784/
545 523
187 658
/-2 310 240/
2 497 898

Финансиране на дефицита/излишъка, в т.ч.:

66 996 043

9 888 139

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)
/–43 354 600/ /–43 354 600/
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)
/–36 716/
/–36 716/
Заеми от чужбина (нето)
6 564 573
6 564 573
Заеми от банки и други лица в страната (нето)
16 223 691 16 223 691
Погашения на държавни/общински/ценни книжа(-)
/-2 493 887/ /-2 493 887/
Събрани средства и извършени плащания за сметка
на други бюджети, сметки и фондове нето (+/-) :
/-404 835/
/-404 835/
Приватизация на дялове, акции и участия (+)
2 309 432
2 309 432
Друго финансиране - нето (+/-)
2 432
2 432
Депозити и средства по сметки нето (+/-), в т.ч.:
88 185 953
31 078 049
- остатък в лв. по сметки от предх.период(+)
87 712 548 87 712 548
- остатък в лв.равност.по валутни сметки от предходен период (+)448 539
448 539
- остатък в касата в лв. от предходния период (+)
24 754
24 754
- наличност в лева по сметки в края на периода (-)
0 /-56 537 599/
- наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 0 /-528 948/
- наличност в касата в лева в края на периода (-)
0
/-41 357/
- преоценка на валутни наличности(нереализирани курсови разлики)
по сметки и средства в страната (+/-)
112
112
Уточнен план
31.12.2018 г.

Отчет
31.12.2018 г.

II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО /Пр. № 2, Пр.№ 3/, в т.ч. по
функции:

/в лв./
388 262 124 322 592 766

Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда
Почивно дело, култура и религиозни дейности

17 767 997 16 924 756
3 008 721
2 173 205
120 488 743 114 794 163
19 175 091 16 861 507
19 754 799
18 509 252
159 597 471 112 248 796
18 879 925

15 341 878

Икономически дейности и услуги
Разходи некласифицирани в други функции
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА 2018 г.:

27 326 369
2 263 008
388 262 124

23 476 201
2 263 008
322 592 766

1785-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на община Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. №
РД19011460ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет на разходите по Разчета за финансиране на

капиталови разходи по функции и източници на финансиране на
община Варна към 31.12.2018 г.: уточнен годишен план – 107 932 601 лв.,
отчет – 75 940 384 лв. (Пр. № 2, Пр. № 3, Пр. № 4, Пр. № 5, Пр. № 6, Пр.
№6а, Пр. №12) и уточнен годишен план и отчет на Разчетите за
капиталовите разходи за съфинансиране на оперативни програми и
проекти (Пр. № 4, Пр. № 12, Пр. № 17).

1786-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на община Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. №
РД19011460ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна приема преходен
остатък към 31.12.2018 г. в размер на 65 669 358 лв., в т.ч. от държавни
дейности – 8 561 454 лв., от дофинансиране на държавни дейности –
828 749 лв. и от местни дейности – 56 279 155 лв. /Пр. №11/.

1787-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на община Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. №
РД19011460ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет към 31.12.2018 г. за следните целеви разходи, както
следва:
4.1. Помощи по решения на Общински съвет – Варна по §42-14
„Обезщетения и помощи по решения на Общински съвет“ за:
4.1.1. Лечение на граждани - по бюджета на местна дейност 469
„Други дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 153 200
лв., отчет – 110 750 лв. /Пр. № 2/ и преходен остатък в размер на 42 450 лв.
4.1.2. Инвитро процедури - по бюджета на местна дейност 469
„Други дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 262 898
лв., отчет – 113 557 лв. /Пр. № 2/ и преходен остатък в размер на 149 341
лв.
Общо по 4.1.1. и 4.1.2. за лечение на граждани и инвитро процедури по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”:
уточнен годишен план – 416 098 лв., отчет – 224 307 лв. /Пр.2/ и преходен
остатък в размер на 191 791 лв.

4.1.3. Комунално битови разходи на социално слаби граждани - по
бюджета на местна дейност 589 „Други дейности по социалното
осигуряване”: уточнен годишен план – 103 150 лв. и отчет – 76 450 лв. и
преходен остатък в размер на 26 700 лв. /Пр. № 2 и Пр. № 8 „Социална
програма“/ .
4.1.4. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на
местна дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”: уточнен
годишен план – 8 000 лв. и отчет – 8 000 лв. /Пр. № 2, Пр. № 8 „Социална
програма“/.
Общо по 4.1.3. и 4.1.4. за комунално битови разходи на социално
слаби граждани и подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета
на местна дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”:
уточнен годишен план – 111 150 лв. и отчет – 84 450 лв. и преходен
остатък в размер на 26 700 лв. /Пр. № 2 и Пр.№ 8 „Социална програма“/ .
4.1.5. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на
местна дейност 745 „Обредни домове и зали”: уточнен годишен план –
8 049 лв. и отчет – 8 049 лв. /Пр. № 2/
4.1.6. Транспортни разходи по групи правоимащи - по бюджета на
местна дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата”: уточнен
годишен план – 7 369 547 лв., отчет - 7 019 547 лв. и преходен остатък в
размер на 350 000 лв./Пр. № 2, Пр. № 9/.
4.2. Разходи по план сметка „Чистота” за 2018 г.: уточнен годишен
план към 31.12.2018 г. – 37 870 248 лв., отчет – 30 626 310 лв. и преходен
остатък към 31.12.2018 г. в размер на 7 243 938 лв. /Пр. № 7/.
4.3. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани от
приходи по §40 „Постъпления от продажба на общински нефинансови
активи“ /Пр. № 10/.
4.4. Разходи, финансирани с приходи от концесионни плащания
и наеми на морски плажове - уточнен годишен план на приходите за
2018 г. в размер на 2 155 409 лв., отчет на приходите за 2018 г. – 2 155 409
лв. Уточнен годишен план на разходите за 2018 г. в размер на 2 155 409
лв., отчет на разходите за 2018 г. – 1 111 770 лв. и преходен остатък към
31.12.2018 г. в размер на 1 043 639 лв. /Пр.№ 16/.
4.5. Целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 52 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.: уточнен
годишен план в размер на 2 204 400 лв., отчет – 2 194 219 лв. и преходен
остатък в размер на 10 181 лв. /Пр. № 4 „Целева капиталова субсидия“/.
4.6. Разходи, финансирани с приходи от туристическия данък за
2018 г. - уточнен годишен план на приходите – 5 673 781 лв., отчет на
приходите за 2018 г. – 5 673 781 лв.; уточнен годишен план на разходите –
5 673 781 лв. и отчет на разходите – 5 402 612 лв. и преходен остатък към
31.12.2018 г. – 271 169 лв. /Пр. № 14/.
4.7. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани с
приходи от приватизационни сделки за 2018 г.: уточнен годишен план на
приходите – 2 115 650 лв. и отчет на приходите – 2 115 650 лв.; уточнен

годишен план на разходите – 2 115 650 лв., отчет на разходите – 940 939
лв.; преходен остатък към 31.12.2018 г. в размер на 1 174 711 лв. /Пр. №
13/.

1788-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на община Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. №
РД19011460ВН/20.06.2019 г., Общински съвет - Варна приема уточнен
годишен план и отчет на разходи за 2018 г. на община Варна, райони и
кметства на:
- разходи за дейност 122 „Общинска администрация“ /Пр. № 5/;
- разходи за дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“
/Пр. № 5а/;
- разходи за дейност 589 „Други служби и дейности по социалното
осигуряване“ /Пр. № 5б/;
- разходи за дейност 622 „Озеленяване“, дейност 623 „Чистота“ и
дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ и дейност
759 „Други дейности по културата“ /Пр. № 5в/;
- разходи за дейност 898„Други дейности по икономика“ / Пр. № 6/;
- разходи за общинските предприятия /Пр. № 6а/
- разходи за ФРЗ и численост на персонала /Пр.№ 18/

1789-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.140 от Закона за
публичните финанси и чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. №
РД19011460ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна приема уточнен
годишен план и отчет към 31.12.2018 г. на общинските програми /Пр.№
8/, както следва:
6.1. Общинска програма „Превенция на рисковото поведение сред
деца и млади хора“: уточнен годишен план – 311 038 лв. и отчет – 311 038
лв. по бюджета на местна дейност 239 „Други дейности по вътрешната
сигурност“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 119 816 лв.
и отчет – 119 816 лв.

6.2. Общинска програма „Младежки дейности 2018 г.”: уточнен
годишен план – 799 655 лв. и отчет – 799 655 лв. по бюджета на местна
дейност 369 „Други дейности за младежта“, в т.ч. по §43 „Субсидии и
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен
план – 18 901 лв. и отчет – 18 901 лв.; по §45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план
– 445 615 лв. и отчет – 445 615 лв.; по §42 „Текущи трансфери,
обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен план – 9 077 лв.
и отчет – 9 077 лв.
6.3. Общинска „Програма за квалификация и насърчаване на
научните и педагогическите специалисти в община Варна през 2018 г.“:
уточнен годишен план – 56 685 лв. и отчет – 56 685 лв. по бюджета на
местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. по §45
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска
цел“: уточнен годишен план – 5 000 лв. и отчет – 5 000 лв. и по §42
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен
годишен план – 278 лв. и отчет – 278 лв.
6.4. Общинска програма „Програма на община Варна за
приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни
етнически групи в неравностойно социално положение през 2018 г.“:
уточнен годишен план – 71 599 лв. и отчет – 71 599 лв. - по бюджета на
местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. по §45
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска
цел“: уточнен годишен план – 20 000 лв. и отчет – 20 000 лв. и по §42
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен
годишен план – 800 лв. и отчет – 800 лв.
6.5. „Програма на община Варна за мерките за насърчаване на
творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2018 г. в
община Варна“: уточнен годишен план – 152 962 лв. и отчет – 152 962 лв. по бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в
т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 66 500 лв. и отчет – 66 500 лв.
и по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“:
уточнен годишен план – 15 908 лв. и отчет – 15 908 лв.
6.6. Общинска програма „Аз успявам“ за профилактика и
рехабилитация на детско-юношеското наднормено тегло: уточнен годишен
план – 21 411 лв. и отчет – 21 411 лв. - по бюджета на местна дейност 469
„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план –
21 411 лв. и отчет - 21 411 лв.
6.7. Общинска програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“: уточнен годишен
план – 39 973 лв. и отчет – 39 973 лв. по бюджета на местна дейност 469
„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други

текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план –
39 973 лв. и отчет - 39 973 лв.
6.8. Общинска програма „Превенция на заболяванията на слуха сред
деца“ – уточнен годишен план – 18 000 лв. и отчет – 18 000 лв. - по
бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в
т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“: уточнен годишен план – 18 000 лв. и отчет - 18 000 лв.
6.9. Общинска програма „Детско зрение“: уточнен годишен план – 24
998 лв. и отчет – 24 998 лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други
дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 24 998
лв. и отчет - 24 998 лв.
6.10. Общинска програма „Профилактика на глаукомата“: уточнен
годишен план – 15 000 лв. и отчет – 15 000 лв. - по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“:
уточнен годишен план – 15 000 лв. и отчет - 15 000 лв.
6.11. Общинска програма „Детско дентално здраве“: уточнен
годишен план – 23 500 лв. и отчет – 23 500 лв. -по бюджета на местна
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“:
уточнен годишен план – 23 500 лв. и отчет - 23 500 лв.
6.12. Общинска програма „Психосоциална подкрепа на лица,
зависими от психоактивни вещества“: уточнен годишен план – 75 000 лв. и
отчет – 75 000 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други дейности по
здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 75 000 лв. и отчет –
75 000 лв.
6.13. Общинска програма „Профилактика на женското здраве трансвагинално ултразвуково изследване“: уточнен годишен план – 20 000
лв. и отчет – 20 000 лв. - по бюджета на местна дейност 469 „Други
дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 20 000
лв. и отчет 20 000 лв.
6.14. Общинска програмa „Социална програма на община Варна“:
уточнен годишен план на местната дейност – 3 658 731 лв., отчет на
местната дейност – 3 632 031 лв. и преходен остатък 26 700 лв. - по
бюджета на местна дейност 589 „Други служби и дейности по социалното
осигуряване” и местна дейност 561 „Социален асистент“ - 880 800 лв. в т.ч.
по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“: уточнен план – 51 912 лв. и отчет – 51 912 лв. и по §42
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен
годишен план – 111 150 лв. и отчет – 84 450 лв.
6.15. Общинска програмa „Спорт”: уточнен годишен план – 1 386
373 лв. и отчет – 1 386 373 лв. - по бюджета на местна дейност 714

„Спортни бази за спорт за всички“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план
– 878 509 лв. и отчет – 878 509 лв. и по §42 „Текущи трансфери,
обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен план – 17 433
лв. и отчет – 17 433 лв.
6.16. Общинска програма за „Международни и местни културни
прояви“: уточнен годишен план – 4 221 167 лв. и отчет - 3 847 292 лв. - по
бюджета на местна дейност - 759 „Други дейности по културата“,
дофинансиране на държавна дейност 738 „Читалища“ и на местна дейност
762 „Субсидии и други разходи за дейности по религиозното дело“, в т.ч.:
- по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“ по бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по
културата“: уточнен годишен план – 352 503 лв. и отчет 352 503 лв.;
- по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“ по бюджета на дофинансиране на държавна дейност: 738
„Читалища“, на местна дейност 759 „Други дейности по културата“ и на
местна дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности по
религиозното дело“: уточнен годишен план – 1 214 921 лв. и отчет - 1 060
046 лв.;
- по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“
по бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по културата“:
уточнен годишен план – 184 230 лв. и отчет – 184 230 лв.
6.17. Общинска програма „Социален туризъм“: уточнен годишен
план – 21 000 лв. и отчет – 21 000 лв. - по бюджета на местна дейност 862
„Туристически бази“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 21 000 лв. и отчет –
21 000 лв.
6.18. Общинска програма за дейността на Наблюдателната комисия
към Общински съвет – Варна за 2018 г.: уточнен годишен план – 34 730 лв.
и отчет – 34 730 лв. - по бюджета на местна дейност 123 „Общински
съвети“.

1790-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Варна и чл. 9 от Закона за общинския дълг и по предложение от кмета на
община Варна с рег. № РД19011460ВН/20.06.2019 г., Общински съвет –
Варна приема отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на
лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг към 31.12.2018 г. /Пр. № 15/.

1791-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси, чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. №
РД19011460ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна приема отчет за
сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2018 г. /Пр. № 12,
Пр.№ 17/.

1792-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. №
РД19011460ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна приема отчет за
2018 г. на трансферите за местни дейности, предоставени от
Централния бюджет като §31-12 „Обща изравнителна субсидия“,
съгласно чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2018 г. /Пр. № 19/.

1793-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на община Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. №
РД19011460ВН/20.06.2019 г., Общински съвет – Варна приема отчета на
приходите и разходите на местната комисия за жилищно–спестовни
влогове за 2018 г. /Пр. №20/.

1794-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл.140 от Закона за
публичните финанси и чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Варна и по предложение от кмета на община Варна с рег. №
РД19011460ВН/20.06.2019 г. Общински съвет–Варна приема Одитен

доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет за
2018 г. на община Варна /Пр. № 21/.
Резултати от гласуването: за – 34; против – 3; въздържали се – 4;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Станислав ИВАНОВ
По втора точка, колеги, вземане на решение за определяне на
дивидента за 2019 г. на общинските търговски дружества, ПК „Финанси и
бюджет“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги. Средствата са заложени в бюджета изначале.
Режим на гласуване.

1795-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1 , т. 3, чл. 221, т. 7
от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за реда за упражняване на
правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на
търговските дружества и по предложение от кмета на община Варна с рег.
№ РД19014577ВН/06.08.2019 г., Общински съвет – Варна определя
дивидент за 2019 г. (дължим от печалбите за 2018 г.) на търговските
дружества и акционерните дружества със 100% общинско участие в
капитала, както следва:
дължим дивидент
печалба
(преди облагане с
№
ТД
/х.лв./
данък)
/лв./
1 „Пазари“ ЕАД
309
130 707
2 „Обреди“ ЕООД
297
125 631
Общо
606
256 338
Дивидентът да бъде преведен в срок до 30.09.2019 г. след приспадане
на дължимия данък при източника.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 4;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
Станислав ИВАНОВ
По трета точка, колеги, осигуряване на финансови средства за
закупуване на климатична система в Домашен социален патронаж, ПК
„Финанси и бюджет“ дава положително становище, ПК „Финанси и
бюджет“ дава положително становище.

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

1796-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за
публичните финанси и по предложение от кмета на община Варна с рег. №
РД19013087ВН/15.07.2019 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за
закупуване на климатична система на стойност 10 044 лв. с включен ДДС.
Средствата да бъдат осигурени от местна дейност 524 „Домашен социален
патронаж“, §52 „Придобиване на ДМА“, като компенсирана промяна от
Бюджета на Община Варна за 2019 г., §10-16 „Вода, горива и енергия“ на
д. 524 „Домашен социален патронаж“, функция V „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи“.
Промените да се отразят в Приложение 4 „Разчет за финансиране на
капиталови разходи по функции и източници“ на функция V „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи“, Приложение 16 „Социална програма
2019 г.“, раздел VI „Капиталови разходи“, т. 7 и в бюджета на
второстепенния разпоредител „Домашен социален патронаж“.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Станислав ИВАНОВ
Четвърта точка, определяне на икономическа рамка за 2019 г. по
договор за обществен превоз на пътници, ПК „Финанси и бюджет“ дава
положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Режим на гласуване.

1797-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от
кмета на община Варна с рег. № РД19014365ВН/02.08.2019 г., Общински
съвет – Варна утвърждава Икономическа рамка за 2019 г., съгласно
Приложение № 1 и одобрява възнаграждение на километър пробег в
размер на 0,1727 лв. без ДДС или общо 1 847 890 лв. без ДДС за 2019 г.
Средствата за възнаграждението по икономическата рамка за 2019 г.,
в размер на 2 217 468 лв. с ДДС, да бъдат осигурени от дейност 849 „Други
дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“, §10-20
от бюджета на Община Варна, Общинско предприятие „Транспорт и
автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ за 2019
г., съгласно приложение към настоящото решение.

Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 4;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Станислав ИВАНОВ
По пета точка, даване на съгласие Община Варна да кандидатства с
проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради в гр. Варна“ на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020 г., ПК „Финанси и бюджет“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване.

1798-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от
кмета на община Варна с рег. № РД19014688ВН/07.08.2019 г., Общински
съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение
„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.
Варна“ в качеството си на бенефициент по процедура BG16RFOP0011.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014-2020 – Варна“, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
2. Дава съгласие Община Варна да осигури средства за извършване
на обследвания за установяване на техническите характеристики и
обследвания за енергийна ефективност на сградите включени в проектно
предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
в гр. Варна“, преди внасянето на проектното предложение за оценка и
финансиране. Разходът следва да бъде подаден за верификация и
възстановяване от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони
в растеж“, след подписване на Административен договор за безвъзмездна
финансова помощ по процедура BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 –
Варна“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Станислав ИВАНОВ
По шеста точка, осигуряване на допълнителни финансови средства
за преустройство на съществуваща сграда – столова в Зала за културни

мероприятия в Първа езикова гимназия, ПК „Финанси и бюджет“ дава
положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Заповядайте. Предварително да помоля,
само на микрофона.
Мария ДИМИТРОВА
Уважаеми господин председател, завършила съм това училище
„Хаджи Димитър“, това беше прекрасна столова. Считам, че в училищата
трябва да се запазят съществуващите столови и да бъдат използвани по
предназначение, а зелените площи, които са в непосредствена близост
(примерно, както беше зелената площ на „Подвис“) да бъдат използвани за
съответните мероприятия, а не да бъдат застроявани. Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Режим на гласуване.

1799-3. На основание на чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 124 от Закона за
публичните финанси и по предложение от кмета на община Варна с рег. №
РД19014687ВН/07.08.2019 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат
осигурени допълнителни средства за изпълнението на обект „Първа
Езикова гимназия – преустройство и промяна на предназначение на
съществуваща сграда с идентификатор №101352353.247.1 – столова в
Зала за културни мероприятия в УПИ II-247, кв.33, 25 м.р., гр. Варна“
в размер 126 871 лв.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 2019
г. като компенсирана промяна по дейност 322 „Неспециализирани
училища, без професионални гимназии“, §51 „Основен ремонт“ от
дейност 898 “Други дейности по икономиката” както следва: 26 871 лв. от
§10 „Издръжка“ и 100 000 лв. от §51 „Основен ремонт“, „Основен ремонт
Община Варна“.
Промените да се отразят в Приложение 4 „Разчет за финансиране на
капиталови разходи по функции и източници на финансиране“ към
бюджета на Община Варна за 2019 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*

Станислав ИВАНОВ
Седма точка, вземане на решение за отпускане на финансови
средства за нуждите на ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна“
ЕООД, ПК „Финанси и бюджет“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Тук решението е ведно с допуснатото предварително изпълнение.
Мнения и съображения? Режим на гласуване.

1800-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от д-р
Людмил Цветков – управител на „Диагностично консултативен център
Свети
Иван
Рилски-Аспарухово-Варна“
ЕООД
с
рег.
№
РД19010124ВН_009ВН/16.07.2019 г., Общински съвет – Варна взема
решение да бъде закупена рентгенова тръба, корпус за рентгенова тръба и
система за дигитализация на рентгеновите изследвания на обща стойност
до 60 000 лв. от Община Варна за ремонт и модернизация на рентгенов
апарат за нуждите на „Диагностично консултативен център Свети Иван
Рилски-Аспарухово-Варна“ ЕООД.
Средствата да бъдат осигурени като компенсирана промяна от
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, §55-00 „Капиталови
трансфери“ от бюджета на Община Варна за 2019 г.
Промените да се отразят 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 възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Станислав ИВАНОВ
Осма точка, отпускане на финансови средства на „Стадион Спартак“
ЕАД, ПК „Финанси и бюджет“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване.

1801-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от
Венцислав Младенов – изпълнителен директор на „Стадион Спартак“ ЕАД
с рег. № ОС19000409ВН/26.06.2019 г., Общински съвет – Варна взема
решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 2 000 лв. на
търговско дружество „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 205175660, като
1 000 лв. за хонорар за избран и утвърден от Общински съвет – Варна
независим одитор за заверка на Годишен финансов отчет за 2018 г. и 1000
лв. за текущи разходи и държавни такси.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2019 г.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 5;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
За въздържалите се да кажа, че средствата са за плащане на хонорара
на одитора, чийто доклад вече одобрихме. Заповядайте, господин Иванов.
Станислав ИВАНОВ
Благодаря, господин председател. Колеги, тук правя предложение по
девета точка предложенията, които постъпиха от постоянна комисия
„Спорт“ да бъдат гласувани анблок, тъй като са на едни и същи основания
и аз ще изчета проекта за тяхното гласуване анблок.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения по отношение на финансирането на
спортните прояви, които бяха разгледани и на комисия по младежки
дейности, и на комисия по финанси, и получиха своето положително
становище - да бъдат разгледани анблок. Няма такива. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
Станислав ИВАНОВ
По девета точка, колеги, изменение и допълнение на Програма
„Спорт“ за 2019 г., Приложение № 25 от бюджета на Община Варна за
2019 г. относно: олимпийски квалификационен турнир по волейбол за
мъже; гостуване на демонстративния отбор на световната федерация по
таекуондо в гр. Варна; провеждане на предварителен кръг от Европейския
клубен турнир по футзал – „Шампионска лига“ и мероприятието „Варна
играе“ в рамките на „Европейска седмица на спорта“, ПК „Финанси и
бюджет“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги. Режим на гласуване.

1802-3. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства от Програма
„Спорт“ 2019 г., Приложение № 25 от бюджета на Община Варна за 2019
г., като в т. 21 „Национални, международни и други прояви“, да бъде
включена нова точка, както следва:
т. 21.15 „Олимпийски квалификационен турнир по волейбол за
мъже“ - финансови средства в размер на 60 000 лв.“.
Средствата да бъдат осигурени в рамките на планираните средства в
т. 21 „Национални, международни и други прояви“, в Програма „Спорт“
2019 г., Приложение № 25 от бюджета на Община Варна за 2019 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.

1803-3. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 12 730
лв. от Програма „Спорт“ 2019 г., Приложение № 25 от бюджета на Община
Варна за 2019 г., т. 7.1 „Популяризиране на Варна – Европейски град на
спорта 2019“ за локална реклама за гостуването на демонстративния отбор
на Световната федерация по таекуондо в град Варна.
Средствата да бъдат осигурени в рамките на планираните средства в
т. 7 „Популяризиране на спорта, чествания, годишнини и други“, в
Програма „Спорт“ 2019 г., Приложение № 25 от бюджета на Община
Варна за 2019 г.

1804-3. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства от Програма
„Спорт“ 2019 г., Приложение № 25 от бюджета на Община Варна за 2019
г., като в т. 6 „Национални, международни и други спортни прояви“, да
бъде включена нова точка, както следва:
т. 6.53 „Предварителен кръг от Европейския клубен турнир по
футзал – „Шампионска лига“ - финансови средства в размер на 19 320
лв.“.
Средствата да бъдат осигурени в рамките на планираните средства в
т. 6 „Национални, международни и други спортни прояви“, в Програма
„Спорт“ 2019 г., Приложение № 25 от бюджета на Община Варна за 2019 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на

решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.

1805-3. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 8 300
лв. от Програма „Спорт“ 2019 г., Приложение № 25 от бюджета на Община
Варна за 2019 г., т. 2.18 „Европейска седмица на спорта“ за „Варна
играе“.
Средствата да бъдат осигурени в рамките на планираните средства в
т. 2 „Ученическа купа „Варна“, в Програма „Спорт“ 2019 г., Приложение
№ 25 от бюджета на Община Варна за 2019 г.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 13, предложението се приема.*
Станислав ИВАНОВ
По десета точка, колеги, даване на съгласие за осигуряване на
финансови средства от Община Варна, одобряване текст на партньорско
споразумение и упълномощаване на кмета на Община Варна да го
подпише, по проект „ Екологично чист транспорт за Варна“, ПК „Финанси
и бюджет“ дава положително становище.
Колеги, изчитам допълнение към предложението, а именно: На
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 9 и чл. 10, т. 12, предложение 2 от Устава на
„Градски транспорт“ ЕАД, Общински съвет – Варна дава съгласие
„Градски транспорт“ ЕАД да сключи Партньорско споразумение по
Проектно предложение „Екологично чист транспорт за Варна“, по
процедура „BG16M1OP002-5.004 – Мерки за адресиране на транспорта,
като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5
„Подобряване качеството на въздуха” на Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.” и упълномощава Изпълнителният директор на
„Градски транспорт“ ЕАД да подпише Партньорското споразумение по
Проектно предложение „Екологично чист транспорт за Варна“, по
процедура „BG16M1OP002-5.004 – „Мерки за адресиране на транспорта,
като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5
„Подобряване качеството на въздуха” на Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.”.
На основание чл. 60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс,
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на горните
решения, поради защита на важни обществени интереси, а именно –
кратките срокове за представяне на проектното предложение.

Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, предложението за допълнението е формално, във връзка с
насоките на програмата за кандидатстване е необходимо да вземем както
решение от страна на община Варна да подпише споразумението, така и от
страна на „Градски транспорт“ като едноличен собственик на капитала, да
вземем аналогично решение да упълномощим съответно изпълнителния
директор. Имате думата за мнения и съображения. Заповядайте, ако е по
темата.
Мария ДИМИТРОВА
….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Не коментираме тук електро-автобуси, госпожо. Коментираме
партньорско споразумение. Имате ли по него нещо да ни кажете?
Мария ДИМИТРОВА
Именно. Споразумението предлагам да е ….. /н.р./…ние вече
разполагаме, а …..да се използват… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Надявам се да сте наясно какъв процент от транспортната схема има
изградена тролейбусна мрежа.
Мария ДИМИТРОВА
….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Други мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. Една
препоръка към предлагащия предложението: да направи справка за цената
на транспорта, за разходите за транспорт при тролейбусния и при
автобусния и ще си отговори на въпроса защо са предложенията за
електробуси, а не за тролейбуси.

1806-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 и чл. 59-61

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД19014690ВН/07.08.2019 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие, Община Варна като бенефициент по проект
„Екологично чист транспорт за Варна” да поеме ангажимент за
осигуряване на необходимия финансов ресурс за собствено участие в
размер до 1 500 000 лева без ДДС.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна,
вземане на кредит или друга подкрепа от финансова институция, в случай
че проектът бъде финансиран по процедура № BG16M1OP002-5.004

„Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на
атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на
атмосферния въздух“ по Oперaтивна програма „Околна среда 2014-2020
г.“.
2. Одобрява текста на проекта за Партньорско споразумение между
Община Варна и „Градски транспорт“ ЕАД, съгласно приложение към
настоящото решение, по проект „Екологично чист транспорт за Варна“,
процедура № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта
като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, по приоритетна ос
5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Oперaтивна
програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
3. Упълномощава кмета на Община Варна да подпише Партньорско
споразумение с „Градски транспорт“ ЕАД – гр. Варна по проект
„Екологично чист транспорт за Варна“, процедура № BG16M1OP002-5.004
„Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на
атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на
атмосферния въздух“ на Oперaтивна програма „Околна среда 2014-2020
г.“.
1806-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 9 и чл. 10, т. 12,
предложение 2 от Устава на „Градски транспорт“ ЕАД, Общински съвет –
Варна дава съгласие „Градски транспорт“ ЕАД да сключи Партньорско
споразумение по Проектно предложение „Екологично чист транспорт за
Варна“, по процедура „BG16M1OP002-5.004 – Мерки за адресиране на
транспорта, като източник на замърсяване на атмосферния въздух“,
приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на въздуха” на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.” и упълномощава Изпълнителният
директор на „Градски транспорт“ ЕАД да подпише Партньорското
споразумение по Проектно предложение „Екологично чист транспорт за
Варна“, по процедура „BG16M1OP002-5.004 – „Мерки за адресиране на
транспорта, като източник на замърсяване на атмосферния въздух“,
приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на въздуха” на Оперативна
програма „Околна среда 2014-2020 г.”.
1806-3-2. На основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително
изпълнение на горните решения, поради защита на важни обществени
интереси, а именно – кратките срокове за представяне на проектното
предложение.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Господин Иванов, заповядайте.

Станислав ИВАНОВ
Благодаря, господин председател. Единадесета точка, колеги, за
опрощаване на държавни вземания, ПК „Финанси и бюджет“ дава
положително становище. Тук с едно уточнение: да не се опростят, правя го
като уточнение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата за мнения и съображения. Режим на гласуване.

1807-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. №
ОС18000454ВН/18.07.2018 г. от Администрацията на Президента на
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на
Република България да не се опрости задължението на Саша Ангелова от
гр. Варна.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Станислав ИВАНОВ
Колеги, допълнителното предложение за отпускане на еднократна
финансова помощ за задоволяване на жизнени и комунално-битови
потребности: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова
помощ в размер на 1000 (хиляда) лева за задоволяване на жизнени и
комунално-битови потребности на Цветелина Петрова Георгиева.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.
Тодор БАЛАБАНОВ
Госпожо Гърдева, заповядайте.
Марица ГЪРДЕВА
Уважаеми колеги, предвид че става въпрос за млада жена на 35
години на хемодиализа, която се налага всяка седмица да дава по 70 лв. за
частна линейка, за да я закарат на хемодиализа/ два пъти в седмицата
всъщност/, защото линейката на „Св. Марина“ нямала такова сгъваемо
легло, предлагам сумата да бъде увеличена на 2000 лв. Говорили сме с
дирекцията, има възможност, има средства в момента, просто да сме
максимално полезни за жената.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колеги, имате думата за мнения и съображения по
предложението на госпожа Гърдева сумата да се увеличи на 2000 лв. /две
хиляди лева/. Ако няма, подлагам на гласуване предложението изчетено от
председателя, ведно с предложението на госпожа Гърдева по отношение на
сумата, а същата да бъде в размер на 2 хиляди лева. Режим на гласуване,
ведно с корекцията.

1808-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация във връзка с решение на
Общински съвет – Варна № 1532-5(37)/30.01.2019 г. и по предложение от
кмета на Община Варна с рег. № РД 19014915ВН_001ВН/12.08.2019 г.,
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна
финансова помощ в размер на 2 000 (две хиляди) лева за задоволяване на
жизнени и комунално-битови потребности на Цветелина Петрова
Георгиева.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, господин Иванов.
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Госпожо Боева,
заповядайте.

IV.
По точка четвърта от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Собственост и стопанство“ относно:
(1) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в гр. Варна, ул. „Лира“ 1 на собственика на законно
построената сграда.
(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имотчастна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Милосърдие“
№ 33А на собственика на законно построената сграда.
(3) – предоставяне на движими вещи общинска собственост,
находящи се в гр. Варна, жк „Младост“, обекти № 73 и № 74 за
безвъзмездно ползване на дирекция „Социални дейности“ при Община
Варна за разкриване на пенсионерски клубове.
(4) – учредяване на безвъзмездно право на ползване, върху имот,
находящ се в гр. Варна, жк „Младост“, ПИ 10135.3512.240.
(5) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти-общинска собственост през 2019 г.“ и предоставяне безвъзмездно
за управление имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Първи май“,
представляващ УПИ VI „за спорт“, кв. 2, по плана на Аспарухов парк – в
полза на ОП „Спорт - Варна“.
(6) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на решение за
предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се в гр. Варна,
ул. „Дрин“ № 65 и гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ № 14, в полза на
„Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи-Варна“.
(7) – учредяване на право на строеж на „Електроразпределение
Север“ АД за изграждане на нов трафопост, върху поземлен имот с
идентификатор 10135.3515.2.
(8) – учредяване на право на строеж на „Електроразпределение
Север“ АД за изграждане на нов трафопост, върху поземлен имот с
идентификатор 10135.2555.2686.
(9) – отмяна на Решение № 1463-10(30)/28,29.04.2014 г. на
Общински съвет – Варна и прекратяване на договор за наем на имот,
находящ се в с Звездица, ул. „Феникс“ № 2.
(10) – одобряване на застраховател на имуществото на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД.
(11) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на
решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот,
находящ се в с. Тополи, парцел I-спорт, в полза на Сдружение ФК
„Тополи 2010“.

(12) – удължаване срока на договор за възмездно ползване на
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“,
местност „Планова“.
(13) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“, одобряване
на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг
за продажба на недвижим имот, находящ се в община Варна, землище на с.
Тополи, ПИ 72709.514.291.
(14) – увеличаване на капитала на “Специализирана болница за
активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД и
промяна на Устава на дружеството.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“
Юлияна БОЕВА
Уважаеми господин председател на общинския съвет, уважаеми
колеги, граждани, първо ще направя едно процедурно предложение, а
именно: предложенията, които са на едно и също основание да ги
гласуваме анблок. А те са, съответно: точка (1) и точка (2); на следващо
основание: точка (3), точка (4) и точка (11); на следващо основание: точка
(5) и точка (6); и на друго основание: точка (7) и точка (8).
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване по процедурата.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.*
Заповядайте.
Юлияна БОЕВА
Точка първа относно одобряване на пазарна оценка във връзка с
продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Лира“ 1 на собственика на
законно построената сграда, ПК „Собственост и стопанство“ дава
положително становище.
И точка две относно одобряване на пазарна оценка във връзка с
продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна,
ул. „Милосърдие“ № 33А на собственика на законно построената сграда,
ПК „Собственост и стопанство“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване.

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1809-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с реализиране на разпоредителна
сделка на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ077509ВН015ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка,
изготвена от независим оценител на имоти, с която е определена пазарната
стойност на поземлен имот с идентификатор 10135.3515.230 (десет хиляди
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.двеста и тридесет) с
площ от 151(сто петдесет и един) кв.м., по Кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна,
ул. „Лира“ № 1, при граници на имота: поземлени имоти с
идентификатори
10135.3515.231,
10135.3515.300,
10135.3515.186,
10135.3515.229, 10135.3515.232, в размер на 21 486 (двадесет и една
хиляди четиристотин осемдесет и шест) лева без включен ДДС, при
пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 142,29 лв. (сто четиридесет и два лева
двадесет и девет стотинки) без включен ДДС и решава да бъде извършена
продажба на имота на собственика на законно построена върху него сграда
Силвия Тодорова Цанкова.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
10060/12.12.2018 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1810-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. №АУ070262ВН-024ВН/11.04.2019 г., Общински съвет – Варна
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на недвижими
имоти, с която е определена пазарна стойност на 167 (сто шестдесет и
седем) кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор
10135.3515.485 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
петнадесет.четиристотин осемдесет и пет) в размер на 19 706 (деветнадесет
хиляди седемстотин и шест) лева без включен ДДС при цена за 1 кв.м в
размер на 118,00 (сто и осемнадесет) лева и пазарна стойност на 4,5 кв.м.
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.3515.485 (десет

хиляди
сто
тридесет
и
пет.три
хиляди
петстотин
и
петнадесет.четиристотин осемдесет и пет) в размер на 362 (триста
шестдесет и два) лева без включен ДДС, при цена за 1 кв.м в размер на
80,44 (осемдесет лева и четиридесет и четири стотинки) лева, без включен
ДДС.
1810-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за
общинската собственост и чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № АУ070262ВН-024ВН/11.04.2019 г.,
Общински съвет – Варна решава да бъде извършена продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 167(сто
шестдесет и седем) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор
10135.3515.485 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
петнадесет.четиристотин осемдесет и пет), целият с площ от 343 кв.м, с
административен адрес гр. Варна, ул. „Милосърдие“ № 33А, при граници
на имота:ПИ:10135.3515.481, ПИ:10135.3515.484, ПИ:10135.3515.499,
ПИ:10135.3515.1789,
ПИ:10135.3515.462,
ПИ:10135.3515.798
на
собствениците на законно построена в имота сграда както следва:
- За Желязка Димитрова Коритовска - 69,64 кв.м. идеални части от
поземлен имот с идентификатор 10135.3515.485, целият с площ от 343
кв.м. на пазарна цена 8 217,52 лева, без включен ДДС.
- За Георги Димитров Вълков - 69,64 кв.м. идеални части от
поземлен имот с идентификатор 10135.3515.485, целият с площ от 343
кв.м. на пазарна цена 8 217,52 лева, без включен ДДС.
- За Павлина Георгиева Аламянова - 27,72 кв.м. идеални части от
поземлен имот с идентифактор 10135.3515.485, целият с площ от 343 кв.м.
на пазарна цена 3 270,96 лева, без включен ДДС.
1810-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за
общинската собственост, чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. №АУ070262ВН-024ВН/11.04.2019 г.,
Общински съвет – Варна реши, след изпълнение на решението по т. II, т.е.
всички суми по заповедта за продажба са изплатени от лицата и има
сключен договор между община Варна и Желязка Димитрова Коритовска,
Георги Димитров Вълков и Павлина Георгиева Аламянова, да се прекрати
съсобствеността между община Варна, от една страна и съсобствениците
от друга, като се извърши продажба на идеални части от имота както
следва:
- За Желязка Димитрова Коритовска – 1,88 кв.м. идеални части от
ПИ:10135.3515.485, целия с площ 343 кв.м. на пазарна цена 151,23 лева,
без включен ДДС.

- За Георги Димитров Вълков – 1,88 кв.м. идеални части от
ПИ:10135.3515.485, целия с площ 343 кв.м. на пазарна цена 151,23 лева,
без включен ДДС.
- За Павлина Георгиева Аламянова – 0,74 кв.м. идеални части от
ПИ:10135.3515.485, целия с площ 343 кв.м. на пазарна цена 59,53 лева, без
включен ДДС.
За гореописания имот има съставен акт за частна общинска
собственост №10009/29.10.2018г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
Резултати от гласуването: за –38; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Точка трета относно предоставяне на движими вещи общинска
собственост, находящи се в гр. Варна, жк „Младост“, обекти № 73 и № 74
за безвъзмездно ползване на дирекция „Социални дейности“ при Община
Варна за разкриване на пенсионерски клубове, ПК „Собственост и
стопанство“ дава положително становище.
Четвъртата точка е относно учредяване на безвъзмездно право на
ползване, върху имот, находящ се в гр. Варна, жк „Младост“, ПИ
10135.3512.240, ПК „Собственост и стопанство“ дава положително
становище, като уточнението е, че за ледена пързалка е част от посочения
имот.
И точка единадесета е относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“
и вземане на решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване
върху имот, находящ се в с. Тополи, парцел I-спорт, в полза на Сдружение
ФК „Тополи 2010“, на което ПК „Собственост и стопанство“ дава
положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги, за мнения и съображения: стадиона в Тополи,
ледената пързалка и два пенсионерски клуба. Режим на гласуване.

1811-4. 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. № РД19012940ВН/12.07.2019 г., Общински съвет –Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 година“: Допълва
Раздел XV „Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за
които община Варна ще проведе процедура по учредяване право на

ползване по реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“, с
движими вещи, представляващи търговски обекти, находящи се в гр.
Варна, ж.к. „Младост“, I-ви м.р, с обекти с № 73 и № 74;
1811-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 3 от Закона за
общинската собственост, по реда на чл. 48, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във
връзка с чл. 5 от Наредба за организацията и дейността на клубовете за
пенсионери в Община Варна и по предложение на кмета на Община Варна
с рег. № РД19012940ВН/12.07.2019 г., Общински съвет – Варна разкрива
пенсионерски клубове във движими вещи общинска собственост,
находящи се в гр. Варна, жк „Младост“, I-ви м.р, представляващи обекти
с №73 и №74.
Гореописаните помещения се предоставят на дирекция „Социални
дейности“ при Община Варна за безвъзмездно ползване, за нуждите на
пенсионерската организация на територията на Община Варна, район
Младост.
Издръжката на пенсионерските клубове да бъде в рамките на
утвърдения бюджет за годишна издръжка на Функция „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи“, Дейност 525 „Клубове на пенсионера,
инвалида и други“ .
Упълномощава Директора на дирекция „Социални дейности“ да
упълномощи длъжностно лице – отговорник на обзавеждането и
оборудването на пенсионерските клубове, както и опазването на
предоставената общинска собственост.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

1812-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 5 от Закона за
общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 5 Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.113,
ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта и във връзка с искане
от Борис Качамаков – Председател на Управителния съвет на „Клуб по
ледени спортове Одесос“ с рег. № Д16001417ВН-010ВН/25.03.2019 г.,
Общински съвет – Варна учредява в полза на Клуб по ледени спортове
„Одесос“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк „Младост”
144, вх. 2, ет. 3, ап. 7, представляван от Борис Максимов Качамаков,
безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, находящ се в гр.
Варна, жк „Младост” ІІ-ри, м.р., кв. 9, представляващ част от поземлен
имот с идентификатор 10135.3512.240 (десет хиляди сто тридесет и пет.три
хиляди петстотин и дванадесет.двеста и четиридесет) – „Ледена

пързалка“, предмет на Акт за частна общинска собственост №
5638/14.04.2009 г. вписан в Служба по вписванията – Варна с вх. рег. №
6590/16.04.2009 г., том XVIII, за срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на
ползване върху гореописания имот със спортния клуб.
В договора, който ще бъде сключен, да се включи следното условие:
Клуб по ледени спортове „Одесос“ се задължава да спазва
правилника за вътрешния ред на спортния обект и графика за почасово
ползване на комплекс - „Ледена пързалка“, съгласно Приложение № 2,
което е неразделна част от Наредбата за реда и условията за безвъзмездно
и възмездно ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на
Община Варна, предоставени за управление на ОП „Спорт-Варна“. Броят
на часовете се актуализира всяка календарна година в съответствие с
постиженията от предходната.

1819-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № ОС19000463ВН-002ВН/02.08.2019 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г.: Допълва 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 Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“ с имотчастна общинска собственост, находящ се в с. Тополи, представляващ
парцел I - спорт, с площ от 21 000 кв.м, предмет на Акт за общинска
собственост № 879/06.11.1998 г.
1819-4-1. 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, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 5 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № ОС19000463ВН002ВН/02.08.2019 г., Общински съвет – Варна, учредява безвъзмездно
право на ползване на Сдружение „ФК „Тополи 2010““, ЕИК 175981333,
за срок от 5 (пет) години върху недвижим имот, находящ се в с. Тополи,
представляващ парцел I-спорт, с площ 21 000 кв.м, предмет на Акт за
общинска собственост № 879/06.11.1998 г.
Поддръжката на стадиона и пространството около него ще е за
сметка на Сдружение „ФК „Тополи 2010““, ЕИК 175981333. При
сключване на договора за безвъзмездно ползване да бъде включена клауза,

че при мероприятия на Община Варна, както и при заявяване на желание
от спортни клубове за ползване на обекта за спортни прояви, Сдружението
ще преотстъпва стадиона за провеждането им по график.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно ползване
на гореописания имот, както и осъществяването на всички действия,
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
За протокола: Данаил Папазов – „за“.
Юлияна БОЕВА
Точка пет е относно допълване на „Годишна програма за управление
и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г.“ и
предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в гр. Варна,
бул. „Първи май“, представляващ УПИ VI „за спорт“, кв. 2, по плана на
Аспарухов парк – в полза на ОП „Спорт - Варна“, ПК „Собственост и
стопанство“ дава положително становище.
И точка шест: допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“ и вземане на
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се
в гр. Варна, ул. „Дрин“ № 65 и гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ № 14, в
полза на „Областна дирекция на Министерството на вътрешните работиВарна“, ПК „Собственост и стопанство“ дава положително становище, ПК
„Собственост и стопанство“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги. Режим на гласуване, ако няма мнения.

1813-4. 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. № РД19013083ВН/15.07.2019 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г.“: 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 недвижим
имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Първи май“, местност „Аспарухов
парк“, представляващ УПИ VI „за спорт“, кв. 2, по плана на „Аспарухов
парк“ - Открит спортен комплекс.

1813-4-1. 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. 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.
№
РД19013083ВН/15.07.2019 г., Общински съвет – Варна предоставя
безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спорт - Варна”,
създадено с Решение №1396-3(29)/12.03.2014г., представлявано от
Директор, недвижим имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Първи май“,
местност „Аспарухов парк“, представляващ УПИ VI „за спорт“, кв. 2, по
плана на „Аспарухов парк“ - Открит спортен комплекс, въведен в
експлоатация съгласно удостоверение № 154/21.12.2017 г. издадено от
Главен архитект на Община Варна, за срок от 5 (пет) години.
Поддържането, ремонтите, такса битови отпадъци, се извършва от
лицето, на което имота е предоставен за управление, като необходимите
средства се предвиждат ежегодно по бюджета на общинското предприятие.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

1814-4. 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. № РД 19013570ВН-002ВН/02.08.2019 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 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“, със следните
недвижими имоти:
- 15,06 (петнадесет цяло и шест стотни) кв.м идеални части от част от
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.645.1.32 (десет
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и три.шестстотин четиридесет
и пет.едно.тридесет и две) със застроена площ от 72,51 (седемдесет и две
цяло петдесет и един) кв.м, находящ се в гр. Варна, ул. „Дрин“ № 65,
предмет на Акт за общинска собственост № 7295/21.01.2013 г.;
- сграда с идентификатор 10135.51.128.9 (десет хиляди сто тридесет
и пет.петдесет и едно.сто двадесет и осем.девет) със застроена площ от 123
(сто двадесет и три) кв.м, находяща се в гр. Варна, ул. „ Тодор Влайков“ №
14, предмет на Акт за общинска собственост № 7513/07.08.2013 г.
1814-4-1. 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 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. № РД 19013570ВН002ВН/02.08.2019 г., Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно за
управление на „Областна дирекция на Министерството на вътрешните
работи – Варна“, БУЛСТАТ 129009750, с адрес на управление: гр. Варна,
ул. „Цар Калоян“ № 2, следните недвижими имота:
- 15,06 (петнадесет цяло и шест стотни) кв.м идеални части от част от
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.645.1.32 (десет
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и три.шестстотин четиридесет
и пет.едно.тридесет и две) със застроена площ от 72,51 (седемдесет и две
цяло петдесет и един) кв.м, находящ се в гр. Варна, ул. „Дрин“ № 65,
предмет на Акт за общинска собственост № 7295/21.01.2013 г.;
- сграда с идентификатор 10135.51.128.9 (десет хиляди сто тридесет
и пет.петдесет и едно.сто двадесет и осем.девет) със застроена площ от 123
(сто двадесет и три) кв.м, находяща се, гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ №
14, предмет на Акт за общинска собственост № 7513/07.08.2013 г., за срок
от 10 (десет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Следваща точка седем относно учредяване на право на строеж на
„Електроразпределение Север“ АД за изграждане на нов трафопост, върху
поземлен имот с идентификатор 10135.3515.2, ПК „Собственост и
стопанство“ дава положително становище.
И точка осем относно учредяване на право на строеж на
„Електроразпределение Север“ АД за изграждане на нов трафопост, върху
поземлен имот с идентификатор 10135.2555.2686, ПК „Собственост и
стопанство“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги. Ако няма такива, режим на гласуване.

1815-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД19013649ВН/24.07.2019 г., Общински съвет – Варна допълва
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2019г.”, както следва: към раздел ХІІІ. „Недвижими
имоти - частна общинска собственост, за които в Община Варна ще се

проведе процедура по учредяване на възмездно или безвъзмездно право на
строеж по реда на чл.37 от ЗОС и НРПУРОИ, след решение на Общински
съвет-Варна чрез: т. 2. Без провеждане на публичен търг или публично
оповестен конкурс и съобразно предвижданията на ПУП-ПРЗ”, се добавя
следния текст: „гр.Варна, ПИ 10135.3515.2 (десет хиляди сто тридесет и
пет.три хиляди петстотин и петнадесет.две), площ на ОПС тр.п. = 14,30
кв.м, площ на прилежащата сервитутна зона за обслужване на тр.п. = 29,05
кв.м“.
1815-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД19013649ВН/24.07.2019 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим експерт
оценител, с които са определени следните пазарни стойности на вещни
права върху поземлен имот с идентификатор 10135.3515.2 (десет хиляди
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.две):
- правото на строеж за изграждане на тр.п. тип БКТП със застроена
площ от 14,30 (четиринадесет цяло и тридесет стотни) кв.м, в размер на
2060 (две хиляди и шестдесет) лева, без включен ДДС;
- прилежащата сервитутна зона за обслужване на БКТП с площ от
29,05 (двадесет и девет цяло и пет стотни) кв.м, в размер на 2860 (две
хиляди осемстотин и шестдесет) лева, без включен ДДС,
като общата пазарна оценка възлиза на 5130 (пет хиляди сто и
тридесет) лева, без включен ДДС.
1815-4-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 62, ал. 2 от Закона за
енергетиката и чл. 38, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2019 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег.
№ РД19013649ВН/24.07.2019 г., Общински съвет – Варна учредява право
на строеж на „Електроразпределение Север“ АД, ЕИК 104518621, за
изграждане на нов трафопост тип БКТП със застроена площ от 14,30
(четиринадесет цяло и тридесет стотни) кв.м и прилежащата сервитутна
зона за обслужване на БКТП с площ 29,05 (двадесет и девет цяло и пет
стотни) кв.м, върху поземлен имот с идентификатор 10135.3515.2 (десет
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.две), по
кадастрална карта на гр.Варна, жк „Трошево“, целият с площ от 18 539
(осемнадесет хиляди петстотин тридесет и девет) кв.м - частна общинска
собственост, предмет на Акт за общинска собственост №
5350/17.12.2008г., при граници на имота: поземлени имоти с
идентификатори
10135.3514.28,
10135.3515.3,
10135.3515.307,

10135.3515.4, 10135.3515.8, 10135.3512.226, 10135.3515.1, по одобрената
по-горе пазарна цена.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителните сделки.

1816-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД19013637ВН/24.07.2019 г., Общински съвет –Варна приема
следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост през 2019“: като в Раздел XIII „Недвижими
имоти и вещи-частна общинска собственост, за които в община Варна ще
се проведе процедура по учредяване на възмездно или безвъзмездно право
на строеж по реда на чл. 37 от ЗОС и НРПУРОИ, след решение на
Общински съвет - Варна“, се включи недвижим имот - частна общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1, ПИ
10135.2555.2686.
1816-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД19013637ВН/24.07.2019 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим експерт
оценител, с които са определени следните пазарни стойности на вещни
права върху поземлен имот с идентификатор 10135.2555.2686 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.две хиляди
шестстотин осемдесет и шест):
- правото на строеж за изграждане на тр.п. тип БКТП със застроена
площ от 15,08 (петнадесет цяло и осем стотни) кв.м, в размер на 2170 (две
хиляди сто и седемдесет) лева, без включен ДДС;
- отстъпено право на строеж за пожарозащитна стена със застроена
площ от 2,08 (две цяло и осем стотни) кв.м, в размер на 300 (триста) лева,
без включен ДДС;
- прилежащата сервитутна зона за обслужване на БКТП с площ от
44,89 (четиридесет и четири цяло и осемдесет и девет стотни) кв.м, в
размер на 2410 (две хиляди четиристотин и десет) лева, без включен ДДС,
като общата пазарна оценка възлиза на 4880 (четири хиляди
осемстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС.
1816-4-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 62, ал. 2 от Закона за
енергетиката и чл. 38, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на

кмета на Община Варна с рег. № РД19013637ВН/24.07.2019 г., Общински
съвет – Варна учредява възмездно, безсрочно право на строеж за
изграждане на трафопост, със застроена площ 15,08 кв.м, с определена
сервитутна зона за обслужване на ТП – 44,89 кв.м и пожарозащитна стена
– 2,08 кв.м в недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт
за общинска собственост № 10182/03.07.2019 г., находящ се в гр. Варна,
бул. „Христо Смирненски“ № 1, представляващ поземлен имот с
идентификатор 10135.2555.2686 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин петдесет и пет.две хиляди шестстотин осемдесет и
шест), по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със заповед №
18-6842/01.07.2019 г. на Началника на СГКК – Варна с площ от 391 кв.м
(триста деветдесет и един) кв.м, с Начин на трайно ползване: За
електроенергийно производство, при граници: ПИ 10135.2555.320, ПИ
10135.2555.26, ПИ 10135.2555.19 в полза на „Електроразпределение
Север“ АД, ЕИК 104518621., по одобрената по-горе пазарна оценка.
Предвид разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, определя 4 880,00 (четири хиляди осемстотин и осемдесет)
лева, без включен ДДС като цена за извършване на разпоредителната
сделка по т.2.
Всички данъци и такси по сделката се дължат от суперфициара.
Общински съвет – Варна упълномощава кмета на Община Варна да
извърши последващите действия по издаване на заповед и сключване на
договор за учредяване право на строеж.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Девета точка относно отмяна на Решение № 146310(30)/28,29.04.2014 г. на Общински съвет – Варна и прекратяване на
договор за наем на имот, находящ се в с Звездица, ул. „Феникс“ № 2, ПК
„Собственост и стопанство“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване.

1817-4. 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. № Д15000029ВН-003ВН/15.07.2019 г., Общински
съвет – Варна отменя свое решение № 1463-10(30)/, 28,29.04.2014 г., и дава
съгласие за прекратяване действието на договор с рег. №
Д15000029ВН/20.01.2015 г. сключен между Община Варна и „ГАВИ
ВЕЛИКОВИ“ ООД, ЕИК 203062297, със седалище и адрес на управление:
Община Варна, с. Звездица, ул. „Юпитер“ № 10, представлявано от Росен

Венелинов Великов – Управител, за ползване на имот - общинска
собственост, находящ се в с. Звездица, ул. „Феникс“, кв. 2,
представляващ част от сграда със застроена площ от 8,84 (осем цяло и
осемдесет и четири стотни) кв.м, цялата със застроена площ от 18,50
(осемнадесет цяло и петдесет стотни) кв.м,предмет на Акт за общинска
собственост № 5706/04.06.2009 г, съгласно Раздел VII, чл. 3 „в“ от същия,
считано от датата на приемане на настоящото решение.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да подпише
Споразумение към договор рег. №Д15000029ВН/20.01.2015 г., за
прекратяване на същия.
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Десета точка относно одобряване на застраховател на имуществото
на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД, ПК „Собственост и
стопанство“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не виждам мнения и съображения, колеги. Режим на гласуване.

1818-4. 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 проф. д-р Емил
Ковачев – управител на „Специализирана болница по акушерство и
гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов Варна“ ЕООД с рег. № РД19013145ВН/16.07.2019 г., Общински съвет –
Варна одобрява избрания от дружеството застраховател – „ДЗИ – Общо
застраховане“ ЕАД, и дава съгласие за сключване на договор за
застраховка на сградата и имуществото на дружеството.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 11, предложението се приема.*
Юлияна БОЕВА
Единадесета точка я минахме.
Следваща точка, дванадесета относно удължаване срока на договор
за възмездно ползване на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, жк
„Владислав Варненчик“, местност „Планова“, ПК „Собственост и
стопанство“ дава положително становище, като правя уточнение: на
комисията беше взето решение…

Тодор БАЛАБАНОВ
…. само да…
Юлияна БОЕВА
… администрацията…
Тодор БАЛАБАНОВ
….понеже администрацията поиска думата, господин Бойновски, ще
му дам възможност, преди това… Заповядайте, господин Бойновски.
Петко БОЙНОВСКИ
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа
общински съветници, администрацията предлага да проведем състезателна
процедура за този имот, като срокът за отдаване под наем по това, което
приемете да бъде зачетено е за срок до 5 години, считано от датата на
сключване на договора, след провеждане на конкурса.
Тодор БАЛАБАНОВ
След провеждане на конкурс, да бъде сключен договор. Господин
Григоров? Да не се удължава срока сега, а да бъде проведена конкурсна
процедура. Да, заповядайте.
Григор ГРИГОРОВ
Удовлетворен съм от това, което се случва, защото в крайна сметка
има полза от нашата дискусия. Само да кажем и това, че началната тръжна
цена?
Петко БОЙНОВСКИ
Началната тръжна цена, така както е раздела в Годишната програма
за разпореждане и управление с общинска собственост. За 2019 г. раздела е
даване на имоти частна общинска собственост под наем, съгласно чл. 14 от
Закона за общинската собственост и по реда на наредбата за реда на
придобиване, управление …
Григор ГРИГОРОВ
Не бе, не бе, началната тръжна цена..
Петко БОЙНОВСКИ
Имам предвид, че така както е записан раздела, началната тръжна
цена следва да бъде определена по Методиката. По решение на Съвета
може да бъде определена и друга цена.
Тодор БАЛАБАНОВ
Начална тръжна. Начална тръжна…
Григор ГРИГОРОВ

Нали оценката направихме, какво става с нея?
Тодор БАЛАБАНОВ
Оценката е реалната пазарна. Ние говорим за първоначална тръжна.
Различно е.
Григор ГРИГОРОВ
Добре, хубаво. Добре.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря ви. Колеги, имате думата за други мнения и съображения
по така изчетеното от господин Бойновски предложение да се проведе
конкурсна процедура. Ако няма такива, подлагам на гласуване
предложението на господин Бойновски. Режим на гласуване.

1820-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 8, ал. 9
от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № Д15000853ВН_010ВН/13.08.2019 г., Общински
съвет – Варна приема следното изменение в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019
година, допълва Раздел V „Застроени нежилищни имоти-общинска
собственост, за които община Варна ще се проведе процедура по отдаване
под наем по реда на чл. 14 от ЗОС и НРПУРОИ, в съответствие с
действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при
обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване
под наем на нежилищни имоти и вещи – общинска собственост“, с
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна,
жк „Владислав Варненчик“, местност „Планова“, представляващ част
от имот с пл. № 929, състоящ се от временен обект с обща застроена площ
275 кв.м. (навес с площ 235 кв.м. и операторна със застроена площ 40
кв.м.) и свободна площ 1 225 кв.м., предмет на АОС № 77/25.03.1997г.
1820-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона
за общинската собственост, по реда на чл. 64 и чл. 65 от НРПУРОИ и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
Д15000853ВН_010ВН/13.08.2019 г., Общински съвет – Варна възлага на
кмета на Община Варна да проведе публично оповестен конкурс за
отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, за
срок от 5 (пет) години, находящ се в гр. Варна, жк „Владислав
Варненчик“, местност „Планова“, представляващ част от имот с пл. № 929,
състоящ се от временен обект с обща застроена площ 275 кв.м. (навес с
площ 235 кв.м. и операторна със застроена площ 40 кв.м.) и свободна
площ 1 225 кв.м., предмет на АОС № 77/25.03.1997 г., при стартова

месечна наемна цена в размер на 1 008.62 (хиляда и осем лева и шестдесет
и две стотинки), без включен ДДС, от които:
- за земя с площ 1 225 кв.м в размер на 467.24 (четиристотин
шестдесет и седем лева и двадесет и четири стотинки) лева, без включен
ДДС;
- за временен обект с обща застроена площ 275 кв.м. (навес с площ
235 кв.м. и операторна със застроена площ 40 кв.м.) в размер на 541.38
(петстотин четиридесет и един лева и тридесет и осем стотинки), без
включен ДДС, определени по „Методика за определяне на стартови
базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти-общинска
собственост”.
1820-4-2. Общински съвет – Варна утвърждава следните:
КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ:
1.Изискване към кандидатите:
1.1 Предназначението на обекта да бъде запазено – „Метан станция“;
1.2. Да притежават действащи сключени договори с
газоразпределителни дружества;
1.3. Инвестиционни намерения, свързани с ползването на обекта,
доказвани с предоставяне на съответните документи и фактури за
извършена дейност;
1.4. Да поема всички разходи, свързани с експлоатацията на обекта;
1.5. Да поема всички разходи за основни и текущи ремонти,
реконструкции, преустройства и подобрения в имота, които след
прекратяване на договора за наем, остават в собственост на наемодателя.
1.6. Да поема всички разноски за виновно причинени от него вреди
на обекта.
1.7. Да ползва имота според предназначението и да спазва всички
нормативни изисквания свързани с експлоатацията му.
1.8. Да поеме всички отговорностите, свързани с изискванията на
нормативните документи на РЗИ, БАБХ, Областна инспекция по труда и
други общински и държавни институции, по отношение дейността на
обекта.
2. Критерии за оценка на предложенията:
Критерии за оценка на предложената от участника цена и начин на
определяне на тежестта им в комплексната оценка – икономически найизгодно предложение, като класирането да се извърши на база следните
критерии:
П 1 – предложена от участника крайна цена в лева – тегловен
коефициент – 50 %;
П 2 – показател за наетия персонал в обекта – тегловен коефициент –
15 %;
П 3 – подобрения и инвестиции - тегловен коефициент – 25 %;

П 4 – опит на кандидата и добра търговска репутация на територията
на община Варна - тегловен коефициент – 10 %;
Комплексната оценка на офертата на участника се изчислява по
формулата:
Оценяването се извършва по формулата:
КО = П 1 х50% + П 2 х15% + П 3 х25% + П 4 х10
Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички
показатели в методиката:
П 1 – предложената цена – П 1 =( П 1 I/ П 1 max)х50, като П 1 I е
предложената крайна цена съгласно ценовото предложение на съответния
кандидат, а П 1 max е максимално предложената цена;
П 2 – численост на наетия персонал в обекта - П 2 =( П 2 I/ П 2 max)х15,
като П 2 I е предложението за нает персонал, а П 2 max е максималния брой
нает персонал;
П 3 – подобрения и инвестиции – П 3 =( П 3 I/ П 3 max)х25, като П 3 I е
предложената сума за подобрения и инвестиции от кандидата, а П 3 max е
максималната сума за подобрения инвестиции;
П 4 – /договор с газоразпределителните дружества и референции за
добросъвестно изпълнени договори – 10 т.; добросъвестно изпълнени
договори без договор с газоразпределителни дружества – 5 т, без
референции за добросъвестно изпълнени договори и без договори с
газоразпределителните дружества 0 т./
Уточнения:
П 1 - парична сума в лева, която не може да бъде по-малка от
определената начална конкурсна цена;
П 2 – показател за постоянно наетия персонал – предложения брои се
доказва с представени сключени трудови договори, вписани в НАП до 30
дни след сключване на договора за наем;
П 3 – паричната сума предвидена в инвестиционния проект, доказва
се с предоставяне на съответните документи и фактури за извършена
дейност;
П 4 – Доказва се с копие на договор с газоразпределителните
дружества и референция за добросъвестно изпълнени договори.
3. Право на участие в публично оповестения конкурс имат
еднолични търговци и юридически лица.
4. За участие в публично оповестения конкурс са необходими
следните документи:
4.1. заявление по образец за участие в публично оповестения
конкурс;
4.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от
участника);

4.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от
името на заявителя, че:
а/ не е обявен в несъстоятелност;
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в/ не се намира в ликвидация;
4.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с
конкурсните условия;
4.5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта;
4.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в конкурса;
4.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 210.34 лева,
без включен ДДС, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC:
CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;
4.8. платежен документ за закупена конкурсна документация, която
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата от 200 лева, с включен ДДС, платими по IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;
4.9. Разработки по всяко от условията на конкурса, ако са
необходими такива;
4.10. Писмена оферта по образец.
Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се
допускат.
Документите за участие в конкурса да са издадени в срока от
публикуване на обявата за провеждане на публично оповестения конкурс
до датата за подаване на конкурсните документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз
основа на резултатите от конкурса издаде заповед и сключи договор със
спечелилия участник.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, господин Бойновски. Госпожо Боева, заповядайте.
Юлияна БОЕВА
Тринадесета точка относно допълване на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.“,
одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на
публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се в община
Варна, землище на с. Тополи, ПИ 72709.514.291, ПК „Собственост и
стопанство“ дава положително становище.

Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване.

1821-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 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. № РД 19014259ВН-001ВН/02.08.2019 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 година“: Допълва в
Раздел VIII „Недвижими имоти-частна общинска собственост, за които
община Варна ще проведе процедура по продажба от реда на чл. 35, ал. 1
от ЗОС и НРПУРОИ – публичен търг или публично оповестен конкурс“, с
недвижим имот находящ се в Община Варна, землище на с. Тополи,
представляващ поземлен имот с идентификатор 72709.514.291 (седемдесет
и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и четиринадесет.двеста
деветдесет и едно), целият с площ от площ 61 006 (шестдесет и една
хиляди и шест)кв.м, предмет на Акт за общинска собственост №
7821/16.07.2014 г.
1821-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД 19014259ВН-001ВН/02.08.2019 г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от
независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с
явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост,
находящ се в община Варна, землище на с. Тополи, представляващ
поземлен имот с идентификатор 72709.514.291(седемдесет и две хиляди
седемстотин и девет.петстотин и четиринадесет.двеста деветдесет и едно),
целият с площ от 61 006 (шестдесет и една хиляди и шест) кв.м в размер на
636 000 (шестстотин тридесет и шест хиляди) лева, без включен ДДС, при
пазарна стойност на един кв.м в размер на 10,43 (десет лева и четиридесет
и три стотинки) лева, без включен ДДС.
1821-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД
19014259ВН-001ВН/02.08.2019 г., Общински съвет - Варна реши да се
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна
общинска собственост, находящ се в община Варна, землище на с. Тополи,
представляващ поземлен имот с идентификатор 72709.514.291(седемдесет
и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и четиринадесет.двеста
деветдесет и едно), целият с площ от 61 006 (шестдесет и една хиляди и

шест) кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост №
7821/16.07.2014 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена в размер на 636 000 (шестстотин
тридесет и шест хиляди) лева, без включен ДДС.
Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 63
600 (шестдесет и три хиляди и шестстотин) лева.
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи;
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта
тръжни документи;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или
документ за самоличност за физически лица (копие заверено от
участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от
името на заявителя, че:
а/ не е обявен в несъстоятелност;
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в/ не се намира в ликвидация;
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на имота;
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 63 600
(шестдесет и три хиляди и шестстотин) лева, платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка“ АД – клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата от 100 (сто) лева., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000,
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна
кооперативна банка“ АД – клон Варна.
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на
тръжните документи.

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 14, предложението се приема.*
За протокола: Стен Лазаров – „за“
Юлияна БОЕВА
Четиринадесета точка относно увеличаване на капитала на
“Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични
заболявания Варна“ ЕООД и промяна на Устава на дружеството, ПК
„Собственост и стопанство“ дава положително становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Ако няма такива, режим на
гласуване.

1822-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 148, ал.
1, т. 2 от Търговския закон, чл. 100, ал. 1, ал. 2, т. 4, ал. 4 и ал. 8 от Закона
за лечебните заведения, чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от
капитала на търговските дружества и във връзка с писмо от доц. д-р
Христо Ганчев – управител на “Специализирана болница за активно
лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД с рег.№
Д19000801ВН_002ВН/02.08.2019 г., Общински съвет – Варна увеличава
капитала на “Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД, ЕИК 000090147, с 256 963.67
/двеста петдесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и три лева и
шестдесет и седем стотинки/ лева, представляващи стойността на целева
субсидия за погасяване на задължения на лечебното заведение, отпусната с
решение № 1581-6/39/24.04.2019 г. на Общински съвет – Варна, чрез
записване от едноличния собственик на капитала община Варна на нови
25700 броя дяла с номинална стойност от по 10 /десет/ лева всеки. В
резултат на извършеното увеличение, капиталът на дружеството е в размер
на 374000 /триста седемдесет и четири хиляди/ лева, разпределени на
37400 дяла, всеки с номинална стойност от 10 /десет/ лева.
За изравняване размера на дяловете до кратни на 10 /десет/ –
номинална стойност на един дял, съобразно устава на “Специализирана
болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“

ЕООД, Община Варна допълнително следва да внесе парична вноска в
размер на 36.33 /тридесет и шест лева и тридесет и три стотинки/ лева.
Изменя чл. 5, ал.1, изречение първо от Устава на “Специализирана
болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“
ЕООД, който да придобие следния вид:
„Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 374000 /триста седемдесет
и четири хиляди/ лева, разпределени на 37400 дяла с номинална стойност
от по 10 /десет/ лева.
Общински съвет – Варна възлага на Управителя на “Специализирана
болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“
ЕООД да предприеме всички необходими действия за вписване на
горепосочените обстоятелства по отношение увеличаването на капитала по
партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията, както и да представи актуален устав на дружеството,
съобразен с приетите промени към датата на вземане на решението.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 12, предложението се приема.*
Благодаря на госпожа Боева.
/Точката „Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на
територията на общината и населените места“ относно одобряване на
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ
VIII-594, 565 и УПИ ІІІ-562, 566, 567 „за градска болница“ и план за улична
регулация от о.т. 3686 до о.т. 1334, кв. 400 по плана на 10 м.р., гр. Варна,
беше оттеглена от дневния ред на днешното заседание, като следващите
предварително обявени за разглеждане точки от дневния ред, съответно
се преномерират./
Преминаваме към точка „Разглеждане на отчет от Председателя на
Общински съвет – Варна за дейността на съвета за периода 01.01.2019 г. –
30.06.2019 г.“

V.
По точка пета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински
съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за
периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги. Някои повече, някои по-малко. Заповядайте,
но много вяло този път вдигате ръка и аз се заблудих, че…Няма какво да
изчаквате. Мое задължение е да следя кой иска заявка, кой иска изказване.
Там на микрофона щеше да е достатъчно. Само да споменете
предварително по кои точки от отчета искате да коментираме.
Мария ДИМИТРОВА
Господин председател, адвокат Мария Димитрова. Не мога да Ви
цитирам точни точки, ако искате отвреме навреме тук ще Ви.., изкарала
съм си някои.
Тодор БАЛАБАНОВ
Е как да коментираме…
Мария ДИМИТРОВА
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, Вие сте длъжни да
упражнявате и имате право да упражнявате контрол върху изпълнение на
приетите от Вас актове. Първото, което не намерих в отчета е, че сте
затворили Морската градина за автомобили с основание чл 31, т. 4..
Тодор БАЛАБАНОВ
Общински съвет – Варна… Момент, момент… Ако нещо искате да
коментираме конкретно по отчета, нали… Общински съвет – Варна няма
правомощия да затваря Морската градина и Вие много добре го знаете.
Спрете с този пиар. Спрете с пиара, много Ви моля, призовавам Ви. Значи,
или коментираме директно по отчета, прочетете си хубаво нормативната
уредба, много добре знаете като адвокат какви са правомощията на съвета.
Така. По отчета конкретно, ако обичате, отново повтарям. В противен
случай ще отнема думата. Конкретно по отчета искам конкретни точки,
Вие сте се запознали със съдържанието.
Мария ДИМИТРОВА
Цитирах законова норма, която Вие трябва да изпълнявате. Друга
част от наредба за обществения ред…

Тодор БАЛАБАНОВ
Ако искате да коментираме други извън отчета неща, аз ще Ви дам
възможност в последната точка, но много Ви моля, по отчета. Конкретната
точка е за отчета.
Мария ДИМИТРОВА
Абсолютно по отчета. Вие разглеждате предложения, работа на
комисии и т.н. Искам да цитирам неща, които според мен Вие не сте
направили. Това е по Вашия доклад.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ама отчета съдържа това, което сме направили, а не което не сме, то
е за дейността.
Мария ДИМИТРОВА
Ами именно. Не намерих дали сте направили да контролирате дали
общината изпълнява Наредбата за обществения ред относно паркирането
на тротоари, дали общината изпълнява ЗУТ и позволява ли главният
архитект…
Тодор БАЛАБАНОВ
Смесихте много темичките. Последно по отчета нещо имате ли..Ако
нямате…….
Господин Вичев, моля изчакайте все пак.
Мария ДИМИТРОВА
… презастрояване на града, защото ПУП минават при одобрение на
Общинския съвет.
Тодор БАЛАБАНОВ
По отчета, госпожо, по отношение на съдържанието на отчета, ние
разглеждаме съдържанието на отчета в момента.
Мария ДИМИТРОВА
Така. В отчета Ви има: в програмата за разпореждане с управление и
разпореждане с общинска собственост са включени обекти, на които аз
текущо съм се противопоставила и общински съветници. Това са обекти
в…..
Тодор БАЛАБАНОВ
Момент, момент, момент. Има „Годишна програма за управление и
разпореждане“, приета е и влязла в законна сила. Това, че Вие сте се
противопоставили, да, изразили сте своето мнение, което разбира се сте
имала възможността, но тя е е приета и е влязла в законна сила. Не виждам
защо трябва да я обсъждаме в момента.

Мария ДИМИТРОВА
Ами защото тя е част от Вашия отчет.
Тодор БАЛАБАНОВ
Това е по програмата какво сме изпълнили.
Мария ДИМИТРОВА
Вместо вашата нормативна уредба по НОДТОВ – Наредбата за
организация на движение на територията на Община Варна съм внесла
предложение за изменение на тази наредба. Във връзка..
Тодор БАЛАБАНОВ
Това не е по отчета. Пак казвам. Добре. Разбрах, нямате нищо по
отчета. Благодаря. Други мнения и съображения? Многократно Ви дадох
възможност. Други мнения и съображения. Ако няма, подлагам на
гласуване отчета. Отчета, повтарям, отчета.
Мария ДИМИТРОВА
Ние сме ги поставили като проблеми, защо те не са засегнати.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще ви дам възможност в последната точка да ги изложите тези
проблеми. Разбира се. В процедура по гласуване, моля да не пречите.
Ще Ви дам възможност в последната точка, след две точки. Моля,
проявете търпение още 10 минути за да стигнем, не повече от десет, ще Ви
дам възможността. Ама аз ви дадох възможност многократно. Вие пет
минути говорихте странични неща.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1823-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и

във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организация и дейността на
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общински съвет – Варна приема отчет на
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински
съвет – Варна и неговите комисии за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.,
съгласно приложение към настоящото решение.
Резултати от гласуването: за – 30; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 18, предложението се приема.*
За протокола: Николай Георгиев – „за“, Пейчо Бюлбюлев – „за“,
Григор Григоров – „за“.
Преминаваме към шеста точка от дневния ред.

VI.
По точка шеста 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
Има едно постъпило възражение от контрольора на ДКЦ „Чайка“,
която дама освободихме на по предходното заседание на съвет. Има
писмено възражение, което и Ви е изпратено на всички, с което тя изразява
несъгласие с приетото решение и твърди, че не е изразявала желание да
бъде освободена от длъжността контрольор на ДКЦ „Чайка“. Ами ето го,
имате го възражението, колеги, всички. Ето го и на екрана го има.
Възражението е входирано и съм Ви го изпратил, за да го обсъдим, така
или иначе, и да преценим дали да назначим, да изберем отново, извинявам
се, не да назначим, изберем отново доц. Димитрова за контрольор на ДКЦ
„Чайка“ или съответно не. Тя изразява позиция, че не е подавала и не е
изразявала такова желание да бъде освобождавана. Имате думата. Значи
предложението в случая е да бъде възстановена. Заповядайте, господин
Григоров, на микрофон ако искате, защото протокол водим. После няма да
стане ясно какво сме си коментирали по темата.
Григор ГРИГОРОВ
Предложението за освобождаване на контрольора на ДКЦ „Чайка“
беше, защото тя каза, че тя вече няма какво да прави. Нещата са добре и
няма нужда от нея. Има ангажименти във Велико Търново. Така че това
беше това, което каза и аз и всички ние.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз не съм присъствал на въпросното заседание. Пак казвам, аз
виждам писменото възражение от доц. Димитрова.
Григор Григоров
Тоест ние не сме я освободили, защото тя не се справя с работата си,
напротив. Много добре се справя с работата си и оценката е висока, но тя
каза, че е ангажирана и че…..
Тодор БАЛАБАНОВ
Точно така. Но вижте какво пише във възражението. Доктор
Митковски, заповядайте. След това госпожа Гърдева.

Ивайло МИТКОВСКИ
Чисто процедурно. След като тя писмено заявява своето желание да
продължи да изпълнява тази длъжност, тоест отпада основанието, поради
което сме я освободили. Сега, наистина казала - не казала, сигурно е
казала, щом толкова колеги го казват, но може да не са разбрали. Така че
основанието за освобождаването й като такава, ние винаги можем да
освободим всеки контрольор, наше решение е, но точно в този случай
предложението за освобождаване поради изразено желание за
освобождаване отпада. Ако има желание общинският съвет да я освободи
по някакви други причини, може да го изрази. А, тя е освободена?...
Избрахме ли човек. След като не сме избрали нов човек предложението е
да я изберем отново.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, да да. Аз разбрах и това същото предложение го направих и аз,
да я изберем отново. Нали, и то пак казвам - не за друго, а затова че ние
дадохме една отлична оценка за нейната работа, без каквито и да било
други съображения. Господин Григоров, след това госпожа Гърдева. Вие за
реплика на доктор Митковски, нали? Да.
Григор ГРИГОРОВ
Само да кажа, че ние направихме оценка, че ДКЦ „Чайка“ върви в
положителна посока, ръководството се справя добре и не е необходим
един разход от 12 000 лв. възнаграждение за контрольора да натоварваме
бюджета на лечебното заведение. Тоест принципната позиция беше, че е
по-добре на места, където не се нуждаят от контрольори, тоест ние сме
спокойни за дейността на ръководството, да не ги ощетяваме, а да може
колективите да си разпределят тези финансови средства. Тоест, ако
преценим че има нужда ДКЦ „Чайка“ от контрольор - ок, ама в крайна
сметка оценката ни беше, че те се справят добре. Така че, не виждам защо
трябва да назначаваме контрольор при положение,че всичко е наред.
Тодор БАЛАБАНОВ
Фактът, че ДКЦ „Чайка“ върви в положителна посока се дължи и на
добрата работа на контрольора. Безспорно. Ние го оценихме това нещо, че
добрите резултати са в резултат както на дейността на управителя на
действията основно разбира се, не искам да омаловажавам неговата роля,
но и заради дейността на контрольора. Така че, аз пак казвам, колеги, да не
изпадаме в такъв дебат. В смисъл правя предложение да бъде избрана
отново доц. Димитрова. С вота си съответно преценете как да гласувате.
Режим на гласуване.

Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1824-6. 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 избира за контрольор на „Диагностично –
консултативен център „Чайка”” ЕООД, ЕИК 103514755 – доц. Диана
Станчева Димитрова.
Резултати от гласуването: за – 32; против – 2; въздържали се – 2;
отсъстващи – 15, предложението се приема.*
За протокола: Николай Георгиев – „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към следваща точка, колеги. Промени в съставите на
постоянни и временни комисии към Общински съвет – Варна.

VII.
По точка седма от дневния ред:
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински
съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов– Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, няма постъпили предложения от Ваша страна за промяна в
участието ви в комисии, поради което преминаваме към последната точка
от дневния ред „Дискусия с граждани“.

VIII.
По точка осма от дневния ред:
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Както поех ангажимент, госпожо Димитрова, имате възможността да
продължите своето изказване. Заповядайте.
Мария ДИМИТРОВА
Благодаря, господин председател. Господа общински съветници,
надявам се след трагичния случай да сте осъзнали обществения интерес и
чл. 6 от АПК. Трагичният случай в Морската градина имам предвид и
Вашите задължения да контролирате изпълнението на приетите от Вас
актове. Ще повторя, че достатъчно беше една-единствена дума да смените
на една табела „престой“ с „преминаване“, съгласно чл. 6 от АПК, да
обезопасите парка. Но ако живота на едно дете за вас не е важен, моля
шумете. Ако искате заповядайте… Може ли да продължа?
Тодор БАЛАБАНОВ
Спрете да се възползвате от един трагичен случай.
Мария ДИМИТРОВА
Господин председател, не се възползвам.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не използвайте трибуната…Не използвайте трагичния случай.
Мария ДИМИТРОВА
Не се отърквам в смъртта, както господин Атанасов заяви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Това Вие го казахте, не аз. Аз не съм изказвал подобни думи.
Мария ДИМИТРОВА
Има го господин Председател, в протокола от предния Общински
съвет…
Тодор БАЛАБАНОВ
Имайте предвид, че имате още една минутка за изказване.
Мария ДИМИТРОВА
Надявам се това да не е заплаха. Продължавам…

Тодор БАЛАБАНОВ
Не Ви заплашвам с нищо, аз не съм отправил заплаха към Вас, много
Ви моля.
Мария ДИМИТРОВА
Продължавам с въпросите, които Вие трябва да контролирате
Общината да изпълнява да се предотврати колапса, който се предизвиква
от презастрояването на града. Господин председател, много се извинявам,
може ли да запазите…
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля за тишина в залата. Заповядайте.
Мария ДИМИТРОВА
Ами, щом не уважавате обществения интерес, продължавам. Стремя
се да защитавам обществения интерес. Това, което е Ваше задължение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате още 30 секунди, ако прецените, че трябва да ги ползвате в
диалог…
Мария ДИМИТРОВА
Господин председател, моето време тече от момента, в който в залата
има ред. В момента в залата се шуми. Много Ви моля, осигурете тишина,
за да мога да говоря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, много моля отново, да бъде запазена тишина в залата.
Мария ДИМИТРОВА
Презастрояването на града е един от основните ви болни въпроси,
които трябва да задължите вашата администрация на Общината, да
престане да се издават разрешителни за огромни сгради, защото много
добре знаете, че проблем има в града с паркирането, с инфраструктурата.
ЗУТа забранява строителството в квартал с приложена регулация освен за
обществени обекти, училища, улици, театри. Тотално се ликвидират
зелени площи за сметка на тротоари, булеварди, нови кооперации.
Разпродават се активите на Общината, без Общината да е във фалит.
Синята зона, която сега въвеждате, както казах награждава собствениците
на гаражи, които не ги използват по предназначение…
Тодор БАЛАБАНОВ
Времето изтече.

Мария ДИМИТРОВА
…Дали са ги продали и дали са …
Тодор БАЛАБАНОВ
Времето изтече…
Мария ДИМИТРОВА
…ги използват по някакъв друг начин Вие награждавате с отстъпки.
Не освободихте моста на „Подвис“, да се ползва по предназначение, като
тотално се потъпка правата, интересите на 2 000 души в противоречие на
Конституцията на Република България. Знайте, че всички…
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, времето изтече, времето изтече, аз казах многократно.
Благодаря Ви, нека дадем възможност… по Правилник с две минути
разполагате. Нека да дадем възможност на дамата, която също поиска
заявка.
Мария ДИМИТРОВА
Господин председател, много добре знаете, че съм избрана с…
Тодор БАЛАБАНОВ
Не сте избрана, за нищо не сте избрана, много Ви моля. След два
месеца ще имате възможността евентуално да кажете, дали сте избрана или
не. В момента не сте избрана за нищо. Не желая да водя диалог с Вас,
имахте възможността да се изкажете в рамките на две минути, както е за
всички.
Заповядайте и се представете на микрофона, имате думата.
Кадрия МЕХМЕД
За протокола, инж. Кадрия Мехмед. Аз първо искам много да
благодаря на останалите съветници, които искаха да чуят до край точката
от дневния ред „Дискусия с граждани“. Уважаеми общински съветници,
това обръщение към общинските съветници е по повод „Ученическо и
столово хранене - Варна“ и техния подход по отношение на храненето на
най-малките – децата от 3 до 7-годишна възраст. Майки, чиито деца се
хранят в детски градини в УСХ-Варна, имат конкретни забележки, които
те сами, разбираемо, по разбираеми причини, няма как да отправят към
ръководствата, защото и във Варна и до ден днешен родители, е
обществена тайна, че търсят връзки и познати, за настаняване на деца в
детските градини.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз се извинявам, но това не е така.

Кадрия МЕХМЕД
Да, добре.
Тодор БАЛАБАНОВ
Последните няколко години…
Кадрия МЕХМЕД
… може би последните няколко години…
Тодор БАЛАБАНОВ
… достатъчно места в детските градини
Кадрия МЕХМЕД
Масово – не, но все още има такива случаи. Аз лично бих Ви
запознала с едно такова семейство.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще се радвам.
Кадрия МЕХМЕД
Така. В ръката си държа няколко седмични менюта за хранене на
деца от 3 до 7-годишна възраст в детските градини. Те са публично
оповестени, за което благодарим на цялата, така да се каже, организация на
Общината. В менютата от месец януари до месец юли 2019 г. се вижда, че
в определени дни в храненето в 10.00 ч. на децата не се дава
задължителния плод, предвиден по наредба № 6 и регламентиран в чл.10,
ал. 2. Съгласно този член – чл.10 гласи, че на деца от 3 до 5 години се
дават задължително 300 гр. зеленчуци, няма да го изчитам, плодове и
зеленчуци в детските градини, а на децата до 7-годишна възраст по 350 гр.
А ал.2 изключително категорично разпорежда, подкрепителната закуска
преди обяда, която се осъществява в 10.00 ч. да е само от пресни плодове –
цели, нарязани, настъргани и като плодова салата. Значи, тук има и
конкретно на сайта на УСХ има конкретни документи, в които е видно, че
тази наредба не е спазена. Това, което са забелязали в менюто от месец
юли 2019 г. е, че при обяда липсва десерт, а там където го има, десерта е
заменен със сокове и нектари. Тези сокчета, които конкретно се дават на
децата по детските градини, сме ги донесли. Тези конкретно се дават. И ги
бяхме изложили пред вас да се запознаят и общинските съветници и
целият Общински съвет, както и ръководството на Община Варна. За да
визуализирам за протокола – едното сокче е в кутия, другото с надпис
„нектар“ е в бутилка наподобяваща бира, прозрачна с утаена субстанция на
дъното. От другата страна бяхме изложили купа с плодове.
Тодор БАЛАБАНОВ
Може ли само по същество, аз се извинявам…

Кадрия МЕХМЕД
Да, по същество е.
Тодор БАЛАБАНОВ
Т.като детайлно описание… аз съм готов
Кадрия МЕХМЕД
Купа с плодове, които са пресни и ни предоставя природата през
летните месеци. И ще Ви зачета конкретни изречения от тревогите на
родителите, много накратко даже, ще го съкратя това, което очевидно…
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, не аз бих искал по-детайлно да се срещнем с Вас лично и да ми
ги разкажете. Аз това имах предвид, защото така аз няма да разбера
всичко…
Кадрия МЕХМЕД
Добре. Те излагат нарушенията в наредба № 6 и конкретното им
питане е защо в сезона на пресните плодове и зеленчуци се дават сокове и
нектари на децата и казват: „…Благодарение на това не могат да бъдат
достигнати препоръчителните норми на консумираните пресни плодове от
75 % хранене“. Прескачам доста дълго и накрая заключават, че „…с оглед
на посоченото не можем да бъдем сигурни дали среднодневния продуктов
набор се изготвя на база калкулации или просто се иззема от менютата, но
това е доказуемо и може да бъде проверено“. В тази връзка е молбата им.
Накратко въпросът, който прилагаме, вие… поне тези общински
съветници, които искаха да чуят, вие като общински съветници както и
като отговорни вече, информирани за ситуацията лица, да зададете на
УСХ-Варна защо в сезона на пресните плодове в България на децата от 3
до 7-годишна възраст в детските градини се предлагат за десерт сокове и
нектари вместо плодове. Като ви предлагаме това да го направите,
отговаряйки си на въпроса кое от двете бихте желали да приемат вашите
собствени деца, независимо колко големи са те.
Тодор БАЛАБАНОВ
Това исках и аз да кажа. Дали това не е основният въпрос, нали –
защо се предоставят на децата вместо плодове или зеленчуци някакви
сокове със, според вас, неустановен произход…
Кадрия МЕХМЕД
… не съм казала, въпросът е че се заместват..
Тодор БАЛАБАНОВ
С някакви утайки, с нещо…вътре в тях

Кадрия МЕХМЕД
Така. Просто го описах.
Тодор БАЛАБАНОВ
Чудесно.
Кадрия МЕХМЕД
Благодаря ви много за вниманието.
Тодор БАЛАБАНОВ
Има ли възможност това нещо да го получа и в писмен вид?
Кадрия МЕХМЕД
Да. Ще ви информирам.
Тодор БАЛАБАНОВ
И искам само някакви ваши координати, за да можем за обратна
връзка да подадем. Достоен заместник на колегата Липчев, който днес
отсъства.
Поради изчерпване на дневния ред, много моля господин Карбов,
личен разговор ще имате тази възможност…, закривам днешното
заседание.
* Резултатите от поименните електронни гласувания са отчетени
от „Информационна система на Общински съвет – Варна“, като
списъците са неразделна част от настоящия протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА

________________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”
____________________/ЮЛИЯ ПЕТКОВА/

СЪГЛАСУВАЛ
__________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/

