
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 44 
 

Четиридесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Варна, под 
ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 26.09.2019 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 11:00 ч. 

 
Присъстват 44 общински съветника, отсъстват: 
 
Антоан ВЛАЕВ 
Антраник ШАКАРИЯН 
Божидар ЧАПАРОВ 
Борислав НАНКОВ 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Надя ГЕОРГИЕВА 
Христо БОЕВ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Откривам днешното заседание на Общински съвет – Варна. По 

уважителни причини отсъстват Антраник Шакариян, Борислав Нанков, 
Надя Георгиева, Христо Боев, Божидар Чапаров и Ивайло Митковски. 

Преминаваме към разглеждане на дневния ред на днешното 
заседание – последно за мандата. Постъпило е едно предложение за 
включване на точка в дневния ред, което ви е изпратено на имейлите 
относно одобряване проект на договор за уреждане отношения между 
кмета на Община Варна и ректора на Медицински университет – Варна 
относно предоставеното управление на Очна болница. Имате думата за 
мнения и съображения по точката дали да бъде включена в дневния ред на 
днешното заседание. Включено е …. имате го на таблетите това нещо като 
предложение. Не виждам мнения и съображения, колеги. Който е 
съгласен…подлагам на гласуване предложението за включване на точката. 
Режим на гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 35; против –1; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 14, предложението се приема.* 

 
За протокола: Христо Атанасов – „за“, Николай Георгиев – „за“, 

Милена Георгиева – „за“. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Други предложения, колеги, за включване на точки в дневния ред на 

настоящото заседание или изменения и допълнения на дневния ред? Г-н 
Григоров.  

 
 
 



Григор ГРИГОРОВ  
Здравейте, колеги. Уважаеми колеги, искам да направя две 

предложения за отпадане на точки от дневния ред. Първата точка е т. 1.1, 
свързана с Наредбата за промяна на тарифите в градския транспорт, като 
изцяло подкрепям, това което се предлага в предложението, но не 
подкрепям факта, че не се спазва законоустановения срок, а именно, че 
предложението за наредба трябва да бъде публикувано на сайта на 
общината в 30-дневен срок, който към момента не е изтекъл. И…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Прекъсвам Ви само за момент. Предложението е стояло в 14-дневен 

срок на сайта на Община Варна и на общински съвет, което е допустимо от 
закона и има мотиви защо е стояло 14 дни, така че този …тази разпоредба 
на Закона за нормативните актове е спазена.  

 
Григор ГРИГОРОВ  
Чудесно. Така, но тези 14 дена на мен не ми дадоха възможност, за 

да мога да вкарам моите предложения към тази наредба по простата 
причина, че аз имам предложение за разширение на обхвата, мотиви към 
тях, но не можах да направя икономическата обосновка, за да видим какво 
ще доведе като тежест на бюджета. По тази причина нали, смятам че този 
срок е изключително къс. Отделно от това, мотивът, който сте посочили в 
точката, за да е 14-дневен срокът, пише, че така, така, така….момент само 
да прочета - с оглед задължението за незабавно изпълнение на поставеното 
решение от Върховен административен съд, нали за незабавно изпълнение, 
да. Какво значи незабавно изпълнение? Като срок какво значи незабавно 
изпълнение?  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Незабавно. 
 
Григор ГРИГОРОВ  
Какво значи незабавно? Колко време? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Възможно най-кратък срок, г-н Григоров.  
 
 
Григор ГРИГОРОВ  
Добре, възможно най-кратък срок. Еми, ето сега ще ви кажа, щом е 

най-кратък срок, решението на Върховния административен съд е от 
трети…..от февруари месец тази година. Февруари месец. Тоест 7 месеца 
изменението в тази наредба не може да бъде променена, нали, да ни бъде 
представена в нормалните срокове, за да може да реагираме като хората и 
сега в деветдесетата минута давай юруш ще използваме някакви аргументи 
за незабавно. Ако използваме аргументи за незабавно изпълнение на 
решенията на съда и ако бяхте вкарали точката за „Обреди“, която имаме 



решение също на Върховния съд за преди една година, в което се казва, че 
трябва да разделим дейностите на „Обреди“, нали, ако бяхте вкарали 
разделението на „Обреди“ в тази точка може би нямаше да стана да говоря. 
Обаче, затова тука искаме незабавно, искаме да съкратим сроковете, така 
по ясни причини, които няма да ги казвам, нали, за да не се заяждам, а за 
„Обреди“ защо там не е незабавно. Една година. От преди една година за 
„Обреди“  е решението. Сега тука използваме това. Тоест, аз използвам 
формалното предложение, нали че сроковете са къси и аз лично като 
общински съветник не можах да направя своите предложения. Ако все пак 
вие решите, че ще оставите тази точка, аз ще ви помоля без финансова 
обосновка да приемете като допълнение към наредбата предложенията, 
които ще направя. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Григоров. 
 
Григор ГРИГОРОВ  
Втората точка, момент. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само, нека да коментираме точка по точка, ако е възможно, да 

направя коментара си по тази точка. Не, не, Вие заповядайте, стойте. По 
отношение на аргументите, които изтъкнахте, че имате предложения за 
допълнение, за изменение и т.н. няма пречка да ги направите на един по-
късен етап. Аз това исках да кажа, нали, дори и да се приеме в този й вид 
наредбата, няма пречка в последствие да бъде променяна отново, отново и 
отново. Никаква пречка няма. 

 
Григор ГРИГОРОВ  
Ама аз тогава мога да не бъда общински съветник. Аз сега искам в 

качеството си…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама и като гражданин ще имате правото… 
 
Григор ГРИГОРОВ  
Аз искам в качеството си на общински съветник да имам 

достатъчното време, предвидено в закона… 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Срокът по Закона за нормативните актове не е за общинските 

съветници, г-н Григоров, а за обществеността. 
 
Григор ГРИГОРОВ  
Добре, хубаво. Нали не се съмнявате, че с аргумента за незабавното 

изпълнение на решенията на съда, нали, всяко едно обжалване… 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Не се съмнявам в нищо. 
 
Григор ГРИГОРОВ  
…..ако внеса в Административния съд тази наредба, ще падне. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Добре. Чудесно. 
 
Григор ГРИГОРОВ  
Не е необходимо да се заяждаме. Просто казвам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Чудесно. Нали, за втори път спорите с мен по теми, по които не сте 

компетентен. 
 
Григор ГРИГОРОВ  
Добре, хубаво, добре. Ами съдът тогава ще каже, ако искате по този 

начин. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Да, той един път съдът каза и бяхте много убедителен от тази 

трибуна, че ще съборите едно решение, пък съда нещо малко по-различно 
каза, тъй че, айде да не спорим на юридически теми. 

 
Григор ГРИГОРОВ  
Съдът отказа да образува. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-н Костадинов, ако искате ще Ви дам думата след малко. 
 
Григор ГРИГОРОВ  
И другото е, другото е…другото ми предложение за отпадане на 

точка от дневния ред е една точка, която доколкото… не знам кога е 
гледана на комисия по архитектура, това е т. 5.2, която пристигна така в 
последния момент. Явно във връзка с някакви там изисквани документи. 
Аз, по преписката, която е представена за ПУП-а и въобще за 
инвестиционното намерение на фирма „Спецстрой“ имам следните 
коментари. По цялата преписка е описана една хронология на 
документооборот, в който документооборот става въпрос за следното. Има 
предложение за инвестиционно намерение, за реализиране на ПУП, от там 
нататък има възражения на заинтересувани лица – един път неприети от 
ЕСУТ. След това приети част от тях и т.н. Тоест, тази преписка върви 
между ЕСУТ, Община Варна, Административен съд и т.н. около 3-4 
години. И за съжаление, обаче, всичките тези преписки и документации 
никъде не можах да ги намеря в приложението и така не можах да разбера 
от какво е продиктуван този голям интерес. Отделно от това има и един от 



протоколите на ЕСУТ не е подписан от част от членовете. Това така като 
фактология, нали, просто коментирам, че не можах да получа по-рано 
представа за това, предполагам и колегите, какво се случва във връзка с 
този ПУП. Но в крайна сметка от това, което ни се предлага тук за 
решение, имам чувството, че по някакъв начин ние даваме зелена светлина 
на построяването на една 22-етажна сграда. Повтарям – 22 етажна сграда в 
центъра на Варна, на територия около декар и половина, зад Градска 
болница и зад Пощата. Няма да влизам в никакви други коментари, освен 
ще ви кажа следното. Аз съм роден, израсъл там, дядо ми е живял там, 
баща ми е живял там. Този квартал го познавам прекрасно. 
Инфраструктурата прилежаща не позволява изграждането на такава сграда, 
първо. Второ, ако се направи това нещо достъпа до ДКЦ 1 ще бъде силно 
ограничен, да не говорим там, че е Централна поща-Варна.  И не на 
последно място всички околни сгради в този квартал и в още по-голям 
периметър са с не по-висока етажност от 5-6 етажа. Живущите в моята 
махала не са запознати с това, което ще се изгражда и затова, много ви 
моля, във връзка с всичко това, което ви казвам, нека тази точка да отпадне 
от дневния ред, за да не създаваме някакво излишно напрежение в моите 
така да кажа съмахленци и то по време на предизборна кампания. 
Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря, г-н Григоров. Тук е главният архитект. Само по 

отношение на процедурата ще дам думата, да кажете без по същество на 
точката, дали е спазена процедурата. Аз това, което мога да кажа по 
отношение на разглеждането в комисии. Преди около месец е разгледано 
предложението на заседание на постоянна комисия по архитектура, където 
е дадено положително становище, единодушно от членовете на комисията 
и е взето решение да бъде предложено за разглеждане на заседание на 
общински съвет, след получаване на становище от Министерство на 
културата, тъй като попада в каре, такова каре където има паметници на 
културата. Това становище е постъпило, Министерство на културата е 
съгласувало проекта и по тази причина е предложен на вашето внимание 
днес. Г-н Бузев, заповядайте. След това на г-н Роев ще дам думата. 

 
Виктор БУЗЕВ 
Благодаря, г-н председател. Дами и господа общински съветници, 

това е преписката. До момента не знам, може да съм пропуснал, но г-н 
Григоров не е искал да се запознае с нея. Тя е на разположение в нашата 
дирекция. Тук може да видите това, което е предложено за гласуване. 
Става въпрос за означението в чертежа мога да ви го покажа – МГ плюс 7, 
което означава – първия етаж магазини и гаражи плюс 7 жилищни етажа. 
Това, не знам кой Ви е подвел за 22 етажа. Това е много сериозно 
като….няма такава кота корниз… 

 
Григор ГРИГОРОВ 
………………../н.р./ 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Не знам къде сте….нека да изслушаме. Ще Ви дам пак възможност. 
 
Виктор БУЗЕВ 
МГ плюс 7 означава магазини, гаражи плюс 7 етажа жилища. Това е 

преписката.  
 
Григор ГРИГОРОВ 
………………../н.р./ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Извинявам се, г-н Григоров, нека дадем възможност да се изкаже, ще 

Ви дам думата след това отново да допълните. Просто да не става диалог в 
момента. 

 
Виктор БУЗЕВ 
Така или иначе в територията на прилежащите територии в този 

квартал има блокове на 8 и на 9 етажа. Те са малко по-ново строителство 
от старите сгради. Този проект засяга два поземлени имота, собственост на 
едно и също лице, които са обединени в един парцел, както Вие казахте, от 
порядъка на един декар. Това, за което тази преписка е при вас за 
разглеждане, тъй като в заглавието пише освен подробен устройствен план 
за поземления имот и осеви точки и за улична регулация. Това е уличката, 
която… тя съществува на място с всичките си елементи – тротоари, 
бордюри и т.н., но в подробните устройствени планове я няма. Тя има име 
на всичкото отгоре тази улица и има административни адреси на нея. 
Отсечката е в рамките на около 35 метра. Тя захранва два имота, които 
съществуват и с административните си адреси. Идеята беше на 
разработката, освен ПУП-а покрай него да се направи уличната регулация, 
за да го има и като регулация този участък от улицата. Това е уличката, 
която е точно на гърба на Градска болница. Точно тя е и е много къса, 
може да го погледнете тук в чертежите. Аз затова взех преписката, да се 
запознаете. Благодаря. Нещо друго? Мога да отговоря… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря. Само, г-н Григоров, ако имате допълнителен въпрос или 

коментар, заповядайте. Да, щом е естествено, заповядайте. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Да, естествено… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Щом е естествено, заповядайте. 
 
 
 
 



Григор ГРИГОРОВ  
Ето какво пише: Предвидените коти корниз са както следва – към 

улица „Велико Христов“ 61 метра и 45 сантиметра, така, към 
новопредвидената улица, демек „Никола Кънев“…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Аз се извинявам, че прекъсвам… 
 
Григор ГРИГОРОВ  
….61 метра и 45 сантиметра. Това 7 етажа ли са, извинявайте?  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Обсъждаме в момента по същество, а не дали да влезе или не. 
 
Григор ГРИГОРОВ  
Ама как няма, в момента главният архитект, в момента главният 

архитект каза, че там ще се изгражда 7 етажна сграда. А тук пише кота 
корниз 61 метра, което е 22 етажа. На кое да вярвам аз сега? На това, което 
пише тук или на което казва главния архитект? Това искам да попитам. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-н Григоров, Вие може да попитате по време, когато се разглежда 

точката по същество. В момента обсъждаме тя дали да бъде включена в 
дневния ред или не, а ние минахме на обсъждане по същество. Аз това 
имах предвид. Нямам проблем за това, че питате. Питайте, разбира се. Да, 
заповядайте. И това нещо, нали, ако бяхте така добър да дойдете на 
комисия, щяхте да се убедите по всички въпроси. Тя е гледана на комисия 
преди месец. 

 
Виктор БУЗЕВ 
Станало е объркване, наистина на чертежите го пише, но това е 

надморската височина. Това не е котата спрямо прилежащия терен. Това са 
абсолютните коти надморска височина. Ама мога, аз съм донесъл 
преписката наистина да я погледнете…. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Колеги, нека…нека, колеги, нека моля…. 
 
Виктор БУЗЕВ 
….7 етажа, не 7 метра. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Оттегляте го, благодаря. Благодаря Ви, оттегляте това предложение. 

Подлагам на гласуване първото предложение и единствено, което е на г-н 
Григоров за оттегляне на точката – т. 1.1 по отношение изменение Наредба 
за реда и условията за пътуване на преференциални цени. Режим на 



гласуване, колеги. За оттегляне на точката. Процедура. За наредбата не е 
оттеглено предложението, оттеглено е за …. 
 

Резултати от гласуването: за – 7; против – 12; въздържали се – 23; 
отсъстващи – 9, предложението не се приема.* 
 

За протокола: Христо Атанасов – „против“, Николай Георгиев – 
„въздържал се“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Колеги, отхвърля се предложението за отпадане на т. 1.1.  
Второто предложение, както каза колегата Григоров е оттеглено. 

Дебатът беше леко излишен. Може. Други, колеги, има ли предложения за 
включване на точки в дневния ред или за изменение, първо нека да спазя 
процедурата и ще Ви дам възможност. Не виждам такива. Заповядайте.  

 
Мария ДИМИТРОВА 
Благодаря. Микрофонът включен ли е? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
То се чува, да, да, включен е. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Чувате ме? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Да. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Адвокат Мария Димитрова, за протокола. Да, благодаря. И инженер. 

По първа точка аз също имах предложение още от 2015 г. в град Варна 
най-сетне… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Не, не предложения по дневния ред тук, не да ми говорите по 

същество. По дневния ред. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Точно по дневния ред е. първа точка – 1.1 от дневния ред… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Какво предлагате за първа точка? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Аз предлагах… 
 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Не, не. Сега какво предлагате? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…от 2015 г…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Сега какво предлагате? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Предлагам да бъде въведен безплатен обществен транспорт. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Това е по същество бе, адвокат сте, моля Ви се, предложете нещо по 

дневния ред. По същество ще Ви дам думата да предложите допълнения. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Подкрепям г-н Григоров, че трябва по-навреме да са тези 

оповестявания, за да има …. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря, Ви. Предложението беше отхвърлено. Благодаря. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Второто ми предложение е по втората точка, която той засегна. 

Моите мотиви са: градът е достатъчно презастроен, особено центъра… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Те са по същество. По същество са. Ще Ви дам възможност, като 

дойде да я гледаме. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Затова аз предлагам тази дневна….тази точка да отпадне от дневния 

ред, за да бъде мотивирана, да бъде издържано представена не само пред 
общинския съвет в рамките на комисията и на заседанието на общинския 
съвет и на граждани. Г-н главният архитект знае, че всяко едно такова 
предложение… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря. Разбрах. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…само да довърша, да мотивирам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Е, имате предложение да отпадне точката. Казахте същите мотиви 

като г-н Григоров. 



Мария ДИМИТРОВА 
УПИ-то трябва да е с единен кадастрален идентификатор, 

кадастрална скица и план, които не само трябва да бъдат предварително 
оповестени и в решението да е сложен единният кадастрален 
идентификатор, да може всеки гражданин да го намери къде се намира. Но 
и когато започне сесията това предложение ми е вече от няколко години. 
Този прекрасен екран, тази техника да я използвате за прожектиране на 
УПИ-то, а не да се питаме къде е това. Длъжни сте… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви. На комисията е прожектирано. Длъжни сме, добре. 

Благодаря Ви. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
….може ли да довърша? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Нека да подложа на гласуване първото предложение, ако обичате. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Добре. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Предложение за отпадане отново на точката за ПУП-а. Второто, за 

наредбата няма да го подложа на гласуване, тъй като вече веднъж е 
гледано и е отхвърлено. Предложение за отпадане на точката за ПУП-а на 
Градска болница. Режим на гласуване. Аз ли? То може би трябваше 
председателя на ОИК да поканим на заседанието. 
 

Резултати от гласуването: за – 4; против – 18; въздържали се – 21; 
отсъстващи – 8, предложението не се приема.* 
 

За протокола: Христо Атанасов – „против“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Слушам.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Следващото ми предложение, което многократно съм го представяла 

и в комисия правна… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Само дайте по-кратичко, без излишни... - предлагам коя точка да 

влезе или да отпадне. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…наредбата с дългото заглавие, която е свързана със синята зона и 



отстъпките в синята зона, която Вие лично сте ми обещали, че ще 
предложите… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Няма такава точка.  
 
Мария ДИМИТРОВА 
Аз предлагам да бъде включена в дневния ред. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви. Точка за приемане на наредба за синята зона. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Вие лично сте обещали, тези които имат гаражи да нямат отстъпки  в 

синята зона и аз Ви казах, че това нещо… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
А бе, г-жо, адвокат сте, знаете много добре как се правят 

предложения за изменение … 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Знам, аз съм направила от повече от година и половина, вие не сте го 

разгледали, защото не ви отърва преди изборите да ограничите…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Ама вижте, ако ще водите предизборната си кампания в момента, 

няма да позволя. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Няма да подложа това 
предложение на гласуване. Няма след това. Няма след това.  

 
Мария ДИМИТРОВА 
…………………/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да спазвате реда в залата. Нали, нека да бъдем, нека да бъдем 

така добри да спазваме реда в залата. Много добре си знаете правата, 
недейте да злоупотребявате с тях.  

Колеги, няма други постъпили предложения за изменение на дневния 
ред. Подлагам на гласуване същия в цялост, ведно с допълнението, което 
направихме по отношение на договора за предоставяне управление на 
Очна болница на Медицински университет – Варна. Режим на гласуване. 
 

Общински съвет – Варна прие следния 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 

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



(1) – изменениe на Наредбата за реда и условията за пътуване на 
преференциални цени в обществения транспорт на територията на 
Община Варна. 

(2) – одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество 
между Община Варна, Сдружение „Конфедерация на независимите 
синдикати в България“, Сдружение „Съюз на транспортните синдикати в 
България“ и „Градски транспорт“ ЕАД. 

(3) – осигуряване на финансови средства от бюджета на Община 
Варна за изграждане на четири броя извънулични паркинги в район 
„Одесос“, район „Приморски“ и район „Аспарухово“.  

(4) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по 
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. - мярка 4.2. 
„Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“. 

(5) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по 
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. с проектно 
предложение „Създаване на морски образователен център, обновяване и 
оборудване на Народно читалище „Васил Левски - Галата 1927“, гр. 
Варна“. 

(6) – вземане на решение за дарение на ремонт в полза на 
Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ – гр. Варна. 

(7) – вземане на решение за увеличаване на капитала и промяна на 
устава на  „Стадион Спартак“ ЕАД.   

(8) – вземане на решение за осигуряване на финансови средства за 
обект: „Реконструкция на ул. „Кольо Фичето“ в участъка от о.т. 4084 
през о.т. 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о.т.4284, по плана на 
Западна промишлена зона, гр. Варна“. 

 
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси  и международно сътрудничество“ относно: 
(1) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 

проектно предложение по процедура SU-ICT-02-2020, програмна група 
покани „Киберсигурност“ по Програма Хоризонт 2020. 

(2) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 
проектно предложение по процедура INFRADEV-01-2019-2020, програмна 
група покани „Развитие и дългосрочна устойчивост на новите 
общоевропейски изследователски инфраструктури“ по Програма 
Хоризонт 2020. 

 
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

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

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

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



 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване“ относно: 
(1) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция. 
(2) – неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания 

по асистирана репродукция. 
 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, 

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

(1) – одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план 
за обект: „Морска част за дострояване на буна „Минерален басейн“, крило 
север „Голям плаж“ и крило юг „Малък плаж“ в акваторията на Черно 
море при кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна.“ 

(2) – 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. 

 
6. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

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

приходната част на „Годишен план за приватизация за 2019 г.‟ 
 
7.  Определяне на кандидатите за съдебни заседатели при Районен 

съд – град Варна. 
 
8. Одобряване на проект на договор за уреждане отношенията между 

кмета на Община Варна и ректора на Медицински университет „Проф. д-р 
П. Стоянов“ – Варна. 
 

Резултати от гласуването: за – 40; против – 1; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 8, предложението се приема.* 

 
За протокола: Христо Атанасов – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Преминаваме към точка първа от дневния ред – разглеждане на 

предложения от ПК „Финанси и бюджет“. Г-н Иванов, имате думата. 
  



І. 
 

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

„Финанси и бюджет“ относно: 
(1) – изменениe на Наредбата за реда и условията за пътуване на 

преференциални цени в обществения транспорт на територията на 
Община Варна. 

(2) – одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество 
между Община Варна, Сдружение „Конфедерация на независимите 
синдикати в България“, Сдружение „Съюз на транспортните синдикати в 
България“ и „Градски транспорт“ ЕАД. 

(3) – осигуряване на финансови средства от бюджета на Община 
Варна за изграждане на четири броя извънулични паркинги в район 
„Одесос“, район „Приморски“ и район „Аспарухово“.  

(4) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по 
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. - мярка 4.2. 
„Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“. 

(5) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна по 
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. с проектно 
предложение „Създаване на морски образователен център, обновяване и 
оборудване на Народно читалище „Васил Левски - Галата 1927“, гр. 
Варна“. 

(6) – вземане на решение за дарение на ремонт в полза на 
Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ – гр. Варна. 

(7) – вземане на решение за увеличаване на капитала и промяна на 
устава на  „Стадион Спартак“ ЕАД.   

(8) – вземане на решение за осигуряване на финансови средства за 
обект: „Реконструкция на ул. „Кольо Фичето“ в участъка от о.т. 4084 
през о.т. 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о.т.4284, по плана на 
Западна промишлена зона, гр. Варна“. 

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

 
 

Станислав ИВАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми заместник-кметове, колеги, 

съграждани, първа точка относно изменение на Наредба за реда и 
условията за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт 
на територията на Община Варна, ПК „Финанси и бюджет“ дава 
положително становище по отношение на наредбата. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ  
Моля, телефоните. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ  
Имате думата, колеги. Г-жа Гърдева, след това г-н Григоров. И  г-н 

Вичев след това, да. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, аз искам да направя само две уточнения във 

връзка с постъпило по време на гледането на наредбата множество 
запитвания от страна на граждани, във връзка с пътуването на учениците 
от малките населени места. Според наредбата не представлява проблем да 
бъдат закупувани карти на преференциална цена от учениците от малките 
населени места, независимо, че те учат в самото населено място, стига 
нали да искат да закупят такава карта. Това беше във връзка, че много от 
децата учат в едно населено място, а пък във Варна участват в спортни 
дейности, културни мероприятия или посещават школи.  
 Второто, което искам да направя като уточнение е,  че не пречи да се 
закупуват дългосрочни карти. Тоест, префенциалната цена за един месец 
непречи картата да бъде закупена за три, шест месеца или за една година. 
Това са две уточнения, които породиха много дебати и в социалните 
мрежи, и граждани се обаждаха и искам да го направя, за да бъдат 
спокойни гражданите в това отношение. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Г-н Григоров, първата заявка е на г-н Вичев, ще му дам възможност 
само. И веднага след това, на Вас. Г-н Вичев, имате думата. След това г-н 
Карбов. 
 
 Януарий ВИЧЕВ 
 Колеги, нашата група що подкрепим тази наредба. Тя е много 
дългоочаквана, знаете че това беше наше предложение преди 2-3 години. 
Все пак, по-добре късно, отколкото никога. Подкрепям напълно това, 
което каза г-жа Гърдева във връзка с тези тримесечни закупувания на 
картите, тъй като наистина това е голям проблем и трябва да се запише 
изрично в Наредбата, все пак хората да бъдат спокойни, че могат да се 
закупуват наредби за два, за три, за четири, за шест месеца напред. Да не 
ходят постоянно да си купуват тези преференциални карти. Благодаря Ви. 
Благодаря на всички, че подкрепихте тази наредба. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Благодаря Ви, г-н Вичев. Само ще кажа в допълнение, че наредбата 
не го забранява, така че,  правният  принцип е такъв, че което не е 
забранено с нормативен акт, е позволено. Г-н Григоров, имате думата. А 
предложение ваше само, аз такова не си спомням; единствено сте 
коментирали за пенсионерските карти, но за ученици, студенти, хора с 
увреждания не е имало…в годините е лесно проверимо. Така че, нека да 
не… Г-н Григоров? 
 
 



 Григор ГРИГОРОВ 
 Буди неяснота текста на чл. 12, т. 8 – какво значи това регистрирани 
чужди граждани, постоянно пребиваващи и т.н…. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Това са граждани, които имат разрешение за пребиваване на 
територията на община Варна, със съответния официален документ…. 
 
 Григор ГРИГОРОВ 
 Всички граждани, които….така ли? 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 …които имат издадено такова, за периода на официалното 
пребиваване имат право да ползват, те са със статут на граждани, които 
имат постоянен адрес на територията на община Варна. 
 
 Григор ГРИГОРОВ 
 Всеки един чужд гражданин на територията, отговарящ на този 
статут ползва.. 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 … и отговарящ на останалите изисквания… 
 
 Григор ГРИГОРОВ 
 А, значи нека да добавим „…и отговарящ на останалите 
изисквания….“, защото… 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 

Г-н Григоров, вижте къде тази разпоредба е намерила своето 
систематично място, а именно в чл. 12, където са описани ясно и точно кои 
са лицата, които имат право на преференции. За Вас не е ясно, че става 
въпрос за хора, които отговарят на изискванията на т. 1 до т. 7, така ли? И 
предлагате да го допълним? 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Да. Да го допълним това. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре. Не е необходима икономическа обосновка. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Не, не, не, моля Ви се, ако смятате че това е… Това е просто 

допълнение. Сега ще Ви кажа какво искаме да добавяме. Според мен, в 
тази наредба трябва да включим и други категории от нашите съграждани. 
Виждате какво е усилието на Министерството на образованието, 
национална политика и т.н. за връщане на децата в училище и дори и 
затова те да тръгнат да посещават училище. Ние обхващаме само децата, 



които са в училищна възраст, но мисля, че трябва да добавим и децата, 
които са в предучилищна възраст. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Те пътуват безплатно, до 7-годишна възраст, в градския транспорт. 

Нямат нужда да закупуват… 
  
Григор ГРИГОРОВ 
Да, добре. Така. Ама чакайте да продължим сега, добре.  
Децата в предучилищна възраст и до 4-ти клас предлагам да пътуват 

безплатно, във връзка с това. Както и един придружаващ децата от 
предучилищна възраст до 4-ти клас също да пътува безплатно. Защо? 
Защото тези деца не могат сами да пътуват по автобусите. Те не могат да 
пътуват и винаги с родителите си. Те могат да пътуват с бабите, с 
дядовците си, с този и с онзи. И моето предложение е конкретно: 
придружител на дете, което е от предучилищна възраст до 4-ти клас да 
пътува безплатно в градския транспорт. Това е с цел улесняване и 
стимулиране на това хората да си водят децата на училище.  

Второто ми предложение е насочено към многодетните семейства и 
респективно младите семейства. Всички знаем проблема с демографската 
криза и аз смятам, че като едно солидарно общество и като отговорни 
граждани, трябва да подпомогнем и тези групи. Ако наредбата беше 
минала през комисия по социални дейности, сигурно там щях да изкажа 
тези свои съображения, но понеже не е минала, затова сега ще ги изкажа. 
Значи, предложението ми е следното: един от родителите на семейства с 
повече от 3 деца – 50 % от стойността на картата; един родител на 
многодетно семейство с 4 и повече от 4 деца – безплатно и един от 
родителите в млади семейства с две или повече от две деца до пет години – 
да пътуват също безплатно в градския транспорт. Това е допълнението ми. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В кой член предлагате да бъде включено това нещо? 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Допълнение след чл. 12, точки 9, 10 и 11. Също и в чл. 7. Понеже ми 

е изпаднала преписката, чл. 7….. да, в чл. 7…. Не, чл. 12, точка 7. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, чл. 12, т. 7? Той е за лица с увреждания. Тук са чужденците. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Да. И придружаващите ги. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тук има „…и придружаващите ги.“ Ето, ето… 
 
 



Григор ГРИГОРОВ 
/…… /н.р./ 
Значи тези предложения предлагам да залегнат в наредбата като 

точка 8, 9, 10 и 11. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
То 8 има. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
9, 10 и 11. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз лично не успях да ги… Аз не можах в действителност да разбера 

как точно бяха формулирани предложенията. Предполагам, че и залата не 
можа да разбере. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Предложението ми е следното: Придружаващи един от родителите 

на деца, ходещи в предучилична до 4-ти клас, да пътуват безплатно с тях, в 
градския транспорт. Моля? Придружител, придружител, може да бъде 
баба, дядо, баща, майка. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Придружител на деца до 4-ти клас. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Придружител на деца до 4-ти клас, което е безплатно. 
 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Това е едното предложение. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Това е едното. Второто предложение е свързано с родители на 

многодетни семейства. Един от родителите за семейства, които имат 3 
деца, единият от родителите да може да пътува с 50 % намаление. Ако 
имат 4 и над четири деца – един от родителите да пътува безплатно в 
градския транспорт. И другото е насочено към младите семейства. Млади 
семейства, според формулировката там, /има си някакво определение/, 
младо семейство с две и повече деца… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Какво означава „формулировката има си някакво определение“, 

колеги? Как да го формулирам? 
 
Григор ГРИГОРОВ 
„Младо семейство“ какво е според… 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Не знам какво е. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Ами….ще видите „младо семейство“ какво е. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подгответе го както трябва, нали… 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Добре. Тази точка тогава отпада, за младите семейства искате да 

отпадне? Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не е сериозно да променяме нормативен акт по този начин, нали, без 

каквато и да е… Да, благодаря. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Нямах време просто. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не стигнаха ли 14 дена? За 15 минути да седнете да го формулирате. 

Не става въпрос за икономическата обосновка тука. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Формулирал съм го, написал съм си го, как… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И? Питам Ви какво е „младо семейство“, като един вносител на 

предложението, Вие не можете да ми кажете. В смисъл, как да го внеса в 
наредбата, по смисъла на кой закон? 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Г-н Балабанов, аз предложих да отпадне тази точка, за да мога да 

формулирам предложението си. Ето, сега го формулирам от ход… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах Ви. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
А пък Вие, ако използвате мотива, че не знаете какво е „младо 

семейство“, тогава отхвърлете тази точка, няма проблем. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма да отхвърлям аз нищо, аз не мога да отхвърлям. Има колеги, 

които гласуват. Така. Следващото изказване е на г-н Карбов. Извинявам се, 
г-н Карбов, реплика на г-н Иванов. Извинявам се. 



Станислав ИВАНОВ 
Г-н Григоров, при цялото ми уважение към Вас, като колега – на Вас 

14 дена не Ви стигнаха да формулирате, да си формирате мнението, а тука 
искате от нас за две минути да си формираме мнение и да гласуваме. 
Съжалявам много, обаче това просто не е сериозно от Ваша страна. На Вас 
не Ви стигнаха 14 дена да го направите, а искате тука за две минути да 
промените наредбата. И не съм съгласен, че няма нужда от финансова 
обосновка, защото това касае пряко също разходи за тези хора, които ще 
получат безплатен транспорт. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
………………./н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Разбрах репликата. Благодаря. Г-н Карбов, заповядайте. 

След това г-н Костадинов. 
 
Димитър КАРБОВ 
Благодаря Ви, уважаеми г-н председател. Аз няма да влизам толкова 

навътре с предложения по отношение на някои неща, които действително 
трябва да бъдат прецизирани по отношение на текстове в наредбата, но аз 
адмирирам вносителя за това, че най-сетне е факт тази наредба, която 
дълго време очаквахме и, разбира се, тя кореспондира и с нашата 
програма, която писахме преди четири години за управлението на Община 
Варна. Така че, по-скоро изказвам удовлетворение от факта, че тя след 
днешното решение ще я има. И разбира се тази наредба винаги можем да я 
променяме и, разбира се, да прецизираме всички тези предложения, които 
ние като общински съветници имаме и можем да направим. Разбира се и г-
н Григоров е прав с това, което предложи, но мисля, че така на коляно, в 
последния момент не е необходимо и бих казал, че няма да бъде 
достатъчно прецизно да бъде разглеждано и да бъде взимано решение по 
тези въпроси. Така че аз и колегите от „Национален фронт за спасение на 
България“ ще подкрепим това решение. И разбира се след 27-ми октомври, 
ако имаме представителство отново в Общински съвет – Варна, ще 
подложим на изменение и допълнение съществуващите текстове в 
наредбата. Благодаря за вниманието. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-н Костадинов, имате думата. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
В германския и във френския Семеен кодекс, които са най-старите в 

Европа, действащи първият от 1814 г., вторият от 1806 г., от времето на 
Наполеон – е записано какво е „младо семейство“. Младо семейство е 
семейство, което е сключило брак до седем години от момента, в който се 
изисква съответната да кажем … 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
От пълнолетие, примерно. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Не, не. Седем години, в смисъл бракът е сключен до седем години 

преди момента, в който се… седем години назад. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да, да. Разбрах. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така че, ако искате може да използваме – понеже много хора обичат 

да използват в България думата или по-скоро словосъчетанието 
„европейска практика“, може да използваме това.  

И друго – прави ми впечатление между другото, че специално Вие    
г-н Балабанов, някак си много превратно тълкувате нещата. Преди малко г-
н Григоров, който действително не е юрист пита какво значи „незабавно“ 
прилагане на едно съдебно решение. Оказа се, че за Община Варна 
незабавно означава седем месеца. В този случай и Вие казахте – да, това е 
незабавното прилагане. В този случай мисля, че беше много по-ясно и 
категорично едно младо семейство можеше в момента. Вие все пак сте 
юрист и то смятам добър юрист. Можеше съвсем спокойно това да го 
избегнем. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не, не. Аз казах, ако има законова формулировка. Имах предвид – 

нека само да отговоря за това специално, за младото семейство. Ако има 
някъде в закона разписано що е то младо семейство, в някой нормативен 
акт ние следва да се съобразим с него. И това попитах има ли, защото аз не 
мога да познавам цялата … 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Добре, аз мисля, че дадох предложение, направим и необходимото … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да, да. Аз го възприех в смисъл, както го бяхте... Г-н Атанасов, 

заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Може ли? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да, дадох Ви думата. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, по 

формулировката, ако сключите брак след 50 год., след 40-те, пак сте младо 



семейство. Явно. … Това ли е?.. Така да считаме – и на 80, ако от седем 
години е младо семейство? 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Да, така е. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Добре. Браво. Значи тази формулировка е много точна и ясна. Това 

го казвам, за да е ясно на всички. По отношение на нещата, които са 
свързани с прецизирането на тези, които ще бъдат безплатно или ще 
ползват намаление – предложението има резон, което беше на г-н 
Григоров. Само че това трябва наистина да има и икономическа обосновка. 
Да се види какъв ефект ще има върху търговското дружество, защото 
после на комисиите … Моля? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това подлежи на субсидиране. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Точно така. Подлежи на субсидиране и това нещо после в комисиите 

започва да се вдигат ръце пак от хора и да казват – чакайте сега, какво 
става, това дружество фалира... Ами дайте да го направим тогава някакво 
общинско предприятие и да не е търговско дружество. Имаше такива 
предложения. И да прекратим с това да търсим постоянно някакъв 
търговски ефект от него, а в същото време да даваме предложения, които 
постоянно го вкарват в допълнителни разходи. Пак ще подчертая, че това 
има резон, но то трябва да е подкрепено, да се види какъв ефект ще има 
върху самото търговско дружество. Иначе аз не знам колко са българските 
семейства, т.е. сигурно са много с четири и над четири деца. Извода е ваш. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз Ви благодаря. Разбира се, че може реплика. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Уважаеми колеги, следващата точка, ако сте я чели, е споразумение 

между КНСБ, Община Варна и „Градски транспорт“, в който Община 
Варна се задължава да осигурява средствата за увеличаване на фонд 
работна заплата на шофьорите в „Градски транспорт“. Е, питам аз – не 
може ли тези средства, които едно търговско дружество само трябва да 
заработва нали, да отидат вместо Община Варна да ги осигурява, да отидат 
за това моето предложение нали което е, ами ще отидат за работни 
заплати. Сега дай да не говорим за какво става въпрос, нали… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Григоров, тези популистки предложения – да. Добре. Благодаря 

Ви. Други мнения и съображения, колеги, по предложението на наредбата?  



Радко РАДЕВ 
Искам думата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Радев искаше да се изкаже. Аз само междувременно ще ви 

уведомя, че имаме постъпило становище от Агенцията за хората с 
увреждания, с което изцяло се подкрепя проекта за решение. Както имаме 
и становище от организации на хора с увреждания на територията на град 
Варна, които също изцяло подкрепят предложението за изменение на 
наредбата. Д-р Радев, имате думата. 

 
Радко РАДЕВ 
Добър ден на всички. Искам да ви кажа, че тази наредба върви от 

предния Общински съвет. Минаха толкова години, толкова преправяне 
имаше, допълнения, но в края на краищата най-сетне много от вас 
помогнаха това вече да е факт. Наистина би трябвало да знаете – аз акъл 
няма да ви давам - но наредбата, точки от нея могат да се премахнат в 
последствие, след това да се добавят. Всяко спиране от сега нататък – 
действате против нас и няколко хиляди човека. Някой, ако реши отново да 
спираме, да чакаме до следващия Общински съвет, бъркате в нашия живот. 
Затова моля ви почетни, не водете дебати, които в момента вредят на 
всички нас, хора с увреждания. Както аз казвам, инвалидите. Затова моля 
ви, приемете, ако трябва по-нататък преправяйте. Но време е да има една 
наредба свястна, каквато е сега, според мен. Аз съм човек, който наистина 
тези неща ме интересуват. По-добро нещо в Община Варна до сега не е 
правено. И финансово е издържано. Това е от мен. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, д-р Радев. Уважаеми колеги, имате… не виждам други 

мнения и съображения. Ако е по наредбата, колега, няма да дам 
възможност, тъй като сте имали такава, да изразите в 14-дневния срок в 
писмен вид, какъвто е реда по закона за нормативните актове. Знаете го, 
специален закон, прилага се по отношение на проектите за изменение и 
допълнение на нормативните актове. Писмено становище, за това се 
обявява на сайта и това имах предвид, като казах на колегата Григоров, че 
не е за съветниците сайта, а е за гражданите. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
Да, но защо на общинските съветници се даде думата … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Защото те са общински съветници. За Вас има специален ред, който 

не съм го определил аз, за съжаление. Той е в закона посочен.… Не 
говорим тук за по-равни и за не по-равни. Говорим за спазване на законова 
процедура. Благодаря. Не ме интересува Вашата програма. 

 
 



Мария ДИМИТРОВА 
……………… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Категорично Ви казвам. Благодаря. Колеги …. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
……………… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В текста на наредбата предлагам, тъй като трябва да дадем 

възможност в случай, че приемем измененията, предлагам да влезе в сила 
считано от 20.10.2019 г., за да има възможност „Градски транспорт“ 
технически да си осигури необходимите ценни книги се казват картите, 
нали те са ценна книга, да бъдат отпечатани от печатницата на БНБ, за да 
може да се организира този целия процес. Предлагам към така 
предложеното от председателя на комисията по финанси предложение да 
включим, че наредбата влиза в сила, считано от 20.10.2019 г.  

Режим на гласуване, първо по предложението на г-н Григоров за 
включване на нови три точки към чл. 12, като т. 9, 10 и 11 – той както си ги 
беше формулирал съответно.  

 
Резултати от гласуването: за – 14; против – 2; въздържали се – 24; 

отсъстващи – 11, предложението не се приема.* 
 
За протокола: Христо Атанасов – „въздържал се“, Даниела Димова – 

„въздържал се“. 
 
Режим на гласуване по изчетеното от председателя предложение, в 

едно с датата на влизане в сила на изменението – 20.10.2019 г. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

                                  Р Е Ш Е Н И Я: 

1825-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 25 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 79 от 
Административно-процесуалния кодекс и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № ОС19000502ВН-001ВН/05.09.2019 г., Общински 
съвет – Варна изменя Наредбата за реда и условията за пътуване на 
преференциални цени в обществения транспорт на територията на Община 
Варна, приета с решение № 2080-9/40/30.03.2015 г. на Общински съвет – 
Варна, както следва: 

- Изменя се наименованието на Наредбата: от Наредба за реда и 
условията за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт 
на територията на Община Варна на Наредба за реда и условията за 
пътуване в обществения транспорт на Община Варна. 



- Изменя се наименованието на глава ІІІ от Наредбата: от 
„Преференциални цени на абонаментните карти“ на „Цени на 
абонаментните карти“. 
 - Чл.12 се изменя и същият придобива следния вид: 

„Чл.12. Право на пътуване с абонаментна карта на преференциални 
цени имат следните категории граждани: 

1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за 
социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на 
територията на град Варна; 

2.  Учащи се – ученици в дневна форма на обучение и студенти 
редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение, 
учащи в училищата, висшите училища и научните организации, включени 
в Регистъра на средните училища и детските градини и в Регистъра на 
акредитираните висши училища на МОН; 

3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 
до 70 %; 

4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 
до 90 %; 

5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 
до 100 % с и без чужда помощ; 

6. Придружители на лица с трайни увреждания, с установени вид и 
степен на увреждане; 

7. Лица до 18 г. с трайни увреждания, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 %. 

8. Чужденци, получили разрешение за постоянно пребиваване в 
Република България с постоянен адрес на територията на община Варна, 
отговарящи на изискванията от по чл. 12, т. 1- т.7. 

 
-  Създава се нов чл. 18а със следния текст: 
„Чл.18а. /1/ Цени на абонаментните карти за пътуване с обществения 

градски транспорт на територията на град Варна, съгласно границите по 
Общия устройствен план по редовна тарифа: 

1. Месечна абонаментна карта за една линия – 35 лв.; 
2. Месечна абонаментна карта за всички линии – 50 лв.; 
3. Тримесечна абонаментна карта за една линия – 90 лв.; 
4. Тримесечна абонаментна карта за всички линии – 135 лв.; 
5. Шестмесечна абонаментна карта за една линия – 180 лв.; 
6. Шестмесечна абонаментна карта за всички линии – 270 лв.; 
7. Годишна абонамента карта за всички линии – 520 лв.“ 
 
/2/ Цени на абонаментните карти за пътуване с обществения 

транспорт по крайградските автобусни линии от транспортната схема 
на община Варна, по съответното направление по редовна тарифа: 

 



1.  Гр.Варна – с.Тополи: 
1.1. Месечна абонаментна карта – 48 лв.; 
1.2. Тримесечна абонаментна карта – 129 лв.; 
1.3. Шестмесечна абонаментна карта – 258 лв. 
1.4. Годишна абонаментна карта – 516 лв. 
 
2. Гр. Варна – с. Константиново: 
2.1. Месечна абонаментна карта – 64 лв.; 
2.2. Тримесечна абонаментна карта – 177 лв.; 
2.3. Шестмесечна абонаментна карта – 354 лв. 
2.4. Годишна абонаментна карта – 708 лв. 
 
3. Гр. Варна – с. Казашко: 
3.1. Месечна абонаментна карта – 56 лв.; 
3.2. Тримесечна абонаментна карта – 153 лв.; 
3.3. Шестмесечна абонаментна карта – 306 лв. 
3.4. Годишна абонаментна карта – 612 лв. 
 
4. Гр. Варна – с. Звездица и Гр. Варна – с. Каменар: 
4.1. Месечна абонаментна карта – 52 лв.; 
4.2. Тримесечна абонаментна карта – 141 лв.; 
4.3. Шестмесечна абонаментна карта – 282 лв. 
4.4. Годишна абонаментна карта – 564 лв. 
 
5. Гр. Варна – кк „Златни пясъци“: 
5.1. Месечна абонаментна карта – 120 лв.; 
5.2. Тримесечна абонаментна карта – 345 лв.; 
5.3. Шестмесечна абонаментна карта – 690 лв. 
5.4. Годишна абонаментна карта – 1380 лв. 
 
6. Гр. Варна – местност „Корабостроител“ /Крушките/ 
6.1. Месечна абонаментна карта – 84 лв.; 
6.2. Тримесечна абонаментна карта – 237 лв.; 
6.3. Шестмесечна абонаментна карта – 474 лв. 
6.4. Годишна абонаментна карта – 948 лв. 
 
7. Гр. Варна – местност „Аладжа манастир“ 
7.1. Месечна абонаментна карта – 80 лв.;  
7.2. Тримесечна абонаментна карта – 225 лв.; 
7.3. Шестмесечна абонаментна карта – 450 лв. 
7.4. Годишна абонаментна карта – 900 лв. 
 
- Чл. 19 се изменя и същият придобива следния вид: 
„Чл.19. /1/ Посочените в чл. 12 от Наредбата лица заплащат следните 

суми за издаване на една абонаментна карта на преференциални цени на 
територията на град Варна съгласно определените граници по Общия 
устройствен план: 



1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за 
социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на 
територията на град Варна – 2 лв. месечно за една вътрешноградска линия; 

2. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за 
социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на 
територията на град Варна – 8 лв. месечно за всички вътрешноградски 
линии;  

3.  Учащи се в учебни заведения в гр. Варна – заплащат 15 лв. 
месечно за абонаментна карта за всички линии в чертите на града;  

4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта за 
всички линии месечно – 25 лв.; 

5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 
до 90 % - заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта за 
всички линии месечно – 15 лв.; 

6. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 
до 100 %  с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 
абонаментна карта за всички линии месечно – 8 лв.; 

7. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на 
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта 
за всички линии месечно – 15 лв.; 

8. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - 
имат право да ползват безплатна абонаментна карта за всички линии 
месечно, която включва и правото на пътуване на един придружител, 
заедно с лицето с увреждане. 

 
/2/ Посочените в чл. 12 от Наредбата лица заплащат следните суми за 

издаване на една месечна абонаментна карта на преференциални цени за 
пътуване с обществения транспорт по крайградските автобусни линии от 
транспортната схема на община Варна, по съответното направление на 
преференциални цени, както следва: 

 
1. Гр. Варна – с. Тополи: 
1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса за 

социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на 
територията на град Варна – 5 лв.; 

1.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.; 
1.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 24 
лв.; 



1.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта– 14 
лв.; 

1.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 
абонаментна карта – 8 лв.; 

1.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на 
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 
14 лв.; 

1.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - 
имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и 
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

2. Гр. Варна – с. Константиново: 
2.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса 

за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес 
на територията на град Варна – 5 лв.; 

2.2. Учащи се с  адресна регистрация в населеното място – 15 лв.; 
2.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 32 
лв.; 

2.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 19 
лв.; 

2.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от  91 % 
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 
абонаментна карта – 10 лв.; 

2.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на 
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 
19 лв.; 

2.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - 
имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и 
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

 
3. Гр. Варна – с. Казашко: 
3.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса 

за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес 
на територията на град Варна – 5 лв.; 

3.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.; 



3.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 28 
лв.; 

3.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от  71 % 
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 17 
лв.; 

3.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 
абонаментна карта – 9 лв.; 

3.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на 
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 
17 лв.; 

3.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - 
имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и 
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

 
4. Гр. Варна – с. Звездица и гр. Варна – с. Каменар: 
4.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса 

за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес 
на територията на град Варна – 5 лв.; 

4.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.; 
4.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 26 
лв.; 

4.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % 
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта– 16 
лв.; 

4.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 
до 100 %  с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 
абонаментна карта – 8 лв.; 

4.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на 
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 
16 лв.; 

4.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - 
имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и 
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

 



5. Гр. Варна – кк „Златни пясъци“: 
5.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса 

за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес 
на територията на град Варна – 5 лв.; 

5.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.;  
5.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % 
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 60 
лв.; 

5.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от  71 % 
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 36 
лв.; 

5.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 
абонаментна карта – 19 лв.; 

5.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на 
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 
36 лв.; 

5.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - 
имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и 
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

 
6. Гр. Варна – местност „Корабостроител“ /Крушките/ 
6.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса 

за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес 
на територията на град Варна – 5 лв.; 

6.2. Учащи се с  адресна регистрация в населеното място – 15 лв.; 
6.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от  50 % 
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 42 
лв.; 

6.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от  71 % 
до 90 % заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта– 25 
лв.; 

6.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % 
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 
абонаментна карта – 13 лв.; 

6.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на 
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 
25 лв.; 



6.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - 
имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и 
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

 
 7.Гр. Варна – местност „Аладжа манастир“ 
7.1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ от Кодекса 

за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес 
на територията на град Варна – 5 лв.; 

7.2. Учащи се с адресна регистрация в населеното място – 15 лв.; 
7.3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 

медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от  50 % 
до 70 % - заплащат 50 % от стойността на редовна абонаментна карта – 40 
лв.; 

7.4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от  71 % 
до 90 % заплащат 24 % от стойността на редовна абонаментна карта– 17 
лв.; 

7.5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които 
медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от  91 % 
до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на редовна 
абонаментна карта – 13 лв.; 

7.6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на 
придружител заплащат 30 % от стойността на редовна абонаментна карта – 
24 лв.; 

7.7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската 
експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - 
имат право да ползват безплатна абонаментна карта, която включва и 
правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане. 

В Преходни и заключителни разпоредби, приема § 2, със следния 
текст:  

§2. Измененията на настоящата Наредба, приети с Решение № 1825-
1(44)/26.09.2019 г. влизат в сила, считано от 20.10.2019 г. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
Благодаря ви колеги за единодушната воля, която упражнихме. 
За протокола: Николай Георгиев – „за“, Добрин Иванов – „за“, 

Христо Атанасов – „за“, Антоанета Цветкова – „за“. 
 
Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Г-н 

Иванов, заповядайте. 
 
 
 



Станислав ИВАНОВ 
Благодаря г-н председател. По втора точка от дневния ред, относно 

одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество между Община 
Варна, Сдружение „Конфедерация на независимите синдикати в 
България“, Сдружение „Съюз на транспортните синдикати в България“ и 
„Градски транспорт“ ЕАД, ПК „Финанси и бюджет“ дава положително 
становище, по примера на колегите от София. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги. Г-н Григоров, заповядайте. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
От целия дневен ред това е, така да се каже, най-популисткото 

предложение, в което общината поема ангажимент да дава пари на 
„Градски транспорт“, на едно търговско дружество, за да се увеличават 
заплатите на шофьорите. И сега идва въпросът, като сме казали „А“, ако 
вие кажете, че тези средства ще се набавят от увеличаване цената на 
билетите, аз ще подкрепя това предложение. Иначе не виждам откъде 
общината, от кое перо ще дава пари на „Градски транспорт“, за да 
увеличава и то гарантирано с 10 % заплатите. В крайна сметка – о`кей, 
социалните дейности субсидират групи от хора, чудесно. Това е 
функцията. Но ние да даваме пари и да гарантираме нарастването на фонд 
работна заплата – извинявайте, колеги. Или кажете откъде и че имате 
намерение да вдигнете цената на билетчето – ама сега, днеска, 
предизборно. Или с тези популистки мурафети просто престанете. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Григоров, тези популистки мурафети… 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Не, не, искам… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…ако сте гледал последните години на мандата – аз съжалявам,че 

влизаме в този тон, разбира се, 10 % заплатите са увеличавани през 
последните три години и средствата са осигурявани от бюджета. Това 
нещо в момента се скрепява с едно споразумение. Ей това е. Върнете се 
назад в годините и вижте. И да казвате, че това нещо се прави предизборно 
– ами правено е. И Вие сте гласували за този бюджет с икономическата 
рамка са залагани средствата ….. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Не е вярно това нещо. Такива споразумения аз не съм гласувал. 
 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Не споразумения писмени. Увеличавани са ежегодно заплатите по 

силата на колективните трудови договори и средствата са осигурявани от 
бюджета. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Ама това е споразумение. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма никакво значение. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Така се задължаваме … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Същината е същата. Средствата отново са дошли от бюджета. Сега 

недейте да говорите много моля, за популизъм и тъй нататък. Три години, 
през последните три години знаете много добре, че са увеличавани 
заплатите… и сме го дъвкали…. на шофьорите, на служителите в „Градски 
транспорт“.  

 
Григор ГРИГОРОВ 
Не е работа на общината …….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Надълго и нашироко трябва ли да разясним, че функцията на 

градския транспорт е основно социално. Трябва ли да го разясним това, 
защото четири години си го говорихме, говорихме, говорихме. Дали е 
необходимо още веднъж да го направим? Може би отново ще Ви призова 
да участвате в заседанията на комисиите, защото там надълго и нашироко 
се говори за социалната функция на градския транспорт, ама Вие чакате на 
сесия да си направите … Да. Г-н Липчев искахте думата, заповядайте. 
 

Григор ГРИГОРОВ 
Само искам да кажа – те както искат да си вдигат заплатите. Но това 

споразумение да се подписва… аз просто... Не сме подписвали до сега 
такова споразумение. Имате ли спомен Вие? Да сме подписвали 
споразумение между КНСБ, „Градски транспорт“ и Община Варна? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не сме, но сме осигурявали с бюджета …. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Ама това, че сме осигурявали – какво от това? Ето това го правите с 

предизборна цел. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
То е същото. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Не е същото. Как ще е същото? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Как така да не е същото? 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Не е същото. Ние с това се задължаваме. А иначе, ако искаме ще 

осигурим. А тук се задължаваме. Това за различни неща. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Създаваме по този начин една сигурност у служителите за 

следващите три години. Г-н Григоров, с купуването и т.н., много 
внимателно с репликите, моля.  

 
Григор ГРИГОРОВ 
…………….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, отиваме на един друг състав. Г-н Липчев, заповядайте. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Благодаря Ви. Уважаеми колеги, тука минахме през дебатите дали е 

търговско дружество, дали чакаме печалба от търговските дружества, т.е. 
от „Градски транспорт“, като и от ДКЦ-тата. Едно изказване бях направил 
преди няколко заседания, че тук нещата са леко цинични и има голяма доза 
демагогия, защото едни предприятия ги субсидираме, други не. И после 
тези, които са субсидирани казваме, че те вървели много добре, а тези 
които не ги субсидираме вървели зле и били на загуба. Искам да добавя – 
ставаше въпрос и за „Градски транспорт“, когато приемахме отчетите и 
явно там е протекъл дебата за увеличение на заплатите само като стимул, 
за да работят като шофьори в „Градски транспорт“, а не да бягат някъде 
другаде шофьорите. Това е всъщност целта. Тогава бях предложил и на 
ръководството даже го бях попитал и защо не е направило такива постъпки 
пред общината, съответно както и синдикатите – да уредят и служебни 
жилища, общински жилища, да ги подпомогнат шофьорите и с това. 
Защото това нещо също е работимо. Общината така или иначе предоставя 
на различни специалисти и на свои служители с цел тяхното подпомагане, 
и на ценни, нали, специалисти такива жилища. И на служители също. Не 
само на лекари.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да, да… 
 



Петър ЛИПЧЕВ 
Да. И искам да допълня това предложение примерно, че общината – 

тука става въпрос за 10 %, примерно да предостави и 10 жилища на 
нуждаещи се шофьори в случая, нали, които да бъдат с цел те да се 
задържат и да продължат да работят в „Градски транспорт“. Това е също 
вид помощ. Докато те работят, разбира се. Когато престанат да работят, не 
да ги закупуват, нали както има такава практика. Това е, че просто искам 
да допълня предложението … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Просто може би трябва да направим изменение на наредбата за 

жилищата, че и служители на дружествата общинските имат право да 
кандидатстват и да... Защото няма как – това е разпоредителна сделка с 
недвижим имот, за това го казвам. 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Добре, навремето имаше служители например от търговско 

предприятие „Пазари“, на който също му беше дадено общинско жилище. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз го подкрепям, като предложение. По същество категорично съм 

съгласен с Вас. Просто казвам технологията, че трябва … 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Да, нека да бъде със съответната технология, защото лично аз го бях 

казал, но виждат че този дебат явно не е бил, не е било предмет на 
дебатите между синдикатите, което малко ме учудва. Това е пропуск в тази 
история. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, би било една препоръка към … 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
И нека да бъде посочено, ако ще и препоръчителен да бъде текста, да 

се ангажира общината или към този договор да бъдат предоставени и 
такива жилища с цел задържането на шофьорите на работа в „Градски 
транспорт“ – Варна. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Просто пак казвам, технически това трябва да мине 

през изменение на наредбата. Иначе би било също един добър жест към 
тези хора.… Ами няма как да я изменя в момента наредбата, нали, по този 
начин, по силата на която се предоставят тези жилища. 

Други мнения и съображения, колеги? Не виждам. В режим на 
гласуване на изчетеното от председателя на комисията предложение. 

 



1826-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД19017737ВН/20.09.2019 г., Общински съвет – 
Варна одобрява проекта на Споразумение за сътрудничество между 
община Варна, Сдружение „Конфедерация на независимите синдикати в 
България“, Сдружение „Съюз на транспортните синдикати в България“ и 
„Градски транспорт“ ЕАД, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Написаното не е като казаното, г-н Григоров... Ето, колегата 

Атанасов каза, че ще Ви компенсира – той пък бил „за“.… Да. 
 

Резултати от гласуването: за – 32; против – 2; въздържали се – 7; 
отсъстващи – 10, предложението се приема.* 

      
За протокола: Григор Григоров – „против“; Валентин Станев – „за“; 

Христо Атанасов – „за“. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Обяснение на отрицателен вот. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма как да Ви го дам, защото системата не ми позволява. Вътре 

пише, че сте „за“. Ами няма да ми го позволи системата. Заповядайте, 
шегувам се... Ама Вие не сте гласувал изобщо, тук излиза. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Аз казвам, че съм „против“. Нали трябва да ме уважите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, Вие не сте гласували изобщо. Говоря в системата. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Да, да, добре. Уважаеми колеги, предлагам на следващия Общински 

съвет, да направи споразумение с работещите във всички търговски 
общински дружества, с които Община Варна да гарантира вдигането на 
заплатите. Това се отнася за Операта, за всички ДКЦ-та, за всички 
болници… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не случайно я споменахте, нали? 
 
Григор ГРИГОРОВ 
За който ще да е. Да гарантираме за една петилетка – ето и господата 

от БСП, споменавам петилетка – те ще подкрепят, нали…И на всички да 
гарантираме 10 год., 10 % всяка година увеличаване на заплатите. 
Венсеремус… 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Очаквах да дойдете подготвен на това заседание с готови 

споразумения, които направо да приемем, г-н Григоров. Защото ей това 
щеше да е полезен ход. Благодаря Ви.  

Продължаваме. Г-н Иванов, заповядайте. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Трета точка, относно осигуряване на финансови средства от бюджета 

на Община Варна за изграждане на четири броя извънулични паркинги в 
район „Одесос“, район „Приморски“ и район „Аспарухово“, ПК „Финанси 
и бюджет“ дава положително становище. 

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

не Ви видях. Извинявам се. Сега ще дам възможност. Момент. Отменям 
процедурата по гласуване. Давам думата на – виждате ли какъв жест 
правя? 

 
Мария ДИМИТРОВА  
Да. Благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да не ме обвинявате после. Заповядайте. 
 
Мария ДИМИТРОВА  
Много благодаря. Относно трета точка искам да кажа, че би следвало 

общината, когато прави устройство на териториите, когато се издават 
разрешителни за строеж да се предвижда съответната инфраструктура и 
както е по закон: когато един квартал вече е застроен, когато е изпълнен 
плана му, да се дават разрешителни за строеж само на болници, училища, 
пътища. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Какво е предложението? Аз не разбрах. 
 
Лидия МАРИНОВА 
По същество, моля Ви. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Какво е предложението по трета точка? 
 
Мария ДИМИТРОВА  
По същество. живея в Цветния квартал от 40 год. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Това не е по същество. По точката. 



Мария ДИМИТРОВА  
Абсолютно по същество е. Имате отредени две зелени площи за 

паркинги. Това са единствените останали две зелени площи в Цветния 
квартал. Предвид построяването на бул. „Левски“, не знам кой и как е 
разчитал паркоместа. Предвид застрояването на Цветния квартал с 
предвидени улички за къщи с дворове и паркоместа, може главният 
архитект да отговори районните – кой е издавал разрешителни за строеж… 

 
Лидия МАРИНОВА 
Ама сега в момента не говорим за разрешителни. 
 
Мария ДИМИТРОВА  
Абсолютно не подкрепям отделяне на 1 млн. лева… 
 
Лидия МАРИНОВА 
Добре, това си е Ваше право. 
 
Мария ДИМИТРОВА  
…. от бюджета на града, за да се прикриват стари грешки на 

архитекти, позволили презастрояването на тези райони, защото зелените 
площи … 

 
Лидия МАРИНОВА 
Моля Ви, аз съм съгласна с Вашите съображения, но не са по 

същество върху точката. 
 
Мария ДИМИТРОВА  
Почвам по същество. Чл. 15 от Конституцията на Република 

България …..  
 
Лидия МАРИНОВА 
Ако обичате. Отнемам Ви думата. Нарушавате реда в залата. 
 
Мария ДИМИТРОВА  
……..….. /н.р./ 

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, други предложения има ли по точката? Режим на гласуване. 
 
Мария ДИМИТРОВА  
…………………. /н.р./ 
 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, в режим на гласуване. Нарушавате реда на Правилника, 

много Ви моля. 
 
 



Мария ДИМИТРОВА  
…………………. /н.р./ 
 
Лидия МАРИНОВА 
Вижте какво – хайде да не се караме. Вие сте културен човек, спрете 

се. 
 
Мария ДИМИТРОВА  
…………………. /н.р./ 
 
Лидия МАРИНОВА 
Добре, съгласна съм, че имате право на мнение. 
 
Димитър КАРБОВ 
Г-жо председател, не можахме да разберем какво гласуваме… 
 
Лидия МАРИНОВА 
Гласуваме точката, аз казах режим на гласуване на така 

предложената точка. Да. 
 
Димитър КАРБОВ 
Да я прегласуваме. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Да я прегласуваме ли? Добре. Колеги, ново гласуване, ще 

прегласуваме. Гласуваме точката така, както е приета – предложена, 
извинявайте. 

 
1827-1. 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. № 
РД19017725ВН/20.09.2019 г.,  Общински съвет – Варна решава да бъдат 
осигурени средства в общ размер на 939 336 лв. с ДДС по дейност 629 
„Други дейности по опазване на околната среда“ §52-06 за изпълнението 
на обекти: 

1. Извънуличен паркинг зад бл. 2, 4, 6, 8 ул. „Момина сълза“, по плана 
на 25-и микрорайон, район Приморски, гр. Варна в размер 167 894 лв. с ДДС 
(162 641 лв. с ДДС за СМР и 5 253 лв. с ДДС за строителен надзор); 

2. Извънуличен паркинг зад бл. 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 на ул. 
„Люляк“, 25-и микрорайон, район Приморски, гр. Варна в размер на 478 842 
лв. с ДДС (463 971 лв. с ДДС за СМР и 14 871 лв. с ДДС за строителен 
надзор); 

3. Извънуличен паркинг в ПИ 10135.1030.4, разположен в 
пространство зад бл. 39-49 на ул. „Струга“, по плана на 14-и микрорайон, 
район Одесос, гр. Варна в размер на 193 686 лв. с ДДС (185 823 лв. с ДДС за 
СМР и 7 864 лв. с ДДС за строителен надзор); 



4. Изграждане на  паркинг при бл. 51, кв. Аспарухово, ул. „Балкапан“ 
по плана на 27 микрорайон, гр. Варна в размер на 98 914 лв. с ДДС (95 554 
лв. с ДДС за СМР и 3 360 лв. с ДДС за строителен надзор). 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2019 г. 
като компенсирана промяна от дейност 606 „Изграждане, ремонт и 
поддържане на улична мрежа“ както следва: 

- 746 914 лв. с ДДС от §52 „Строителство“, предвидени за обект 
„Пътна автомобилна рампа на АМ „Хемус" - качване от бул. „Ат. Москов“, 
от о.т. 1100 до о.т. 1105, по плана на ПЗ „Метро“, район „Вл. Варненчик“, гр. 
Варна и 

- 192 422 лв. с ДДС от §10-30 „Текущ ремонт“.  
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 – 35; против – 2; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
  
За протокола: Христо Атанасов - „за“; Валентин Станев – „за“. 

Някой друг да не е отразен?  
Заповядайте. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Четвърта точка, относно даване на съгласие за кандидатстване на 

Община Варна по Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. - 
мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно 
развитие“, ПК „Финанси и бюджет“ дава положително становище. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Режим на гласуване. 
 
1828-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД19013652ВН-001ВН/05.09.2019 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.007 
„Екологична и устойчива рибарска област” по Програма за морско дело 
и рибарство 2014-2020г. - мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено 
от общностите местно развитие“. 

2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и 
подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, за 



финансирането на проект по процедура чрез подбор на проекти 
BG14MFOP001-4.007 „Екологична и устойчива рибарска област” по 
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. - мярка 4.2. 
„Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“, 
Община Варна да осигури средства в размер до 70 000 лв. от бюджета на 
Община Варна за обезпечаване на допустимите разходи, преди те да бъдат 
възстановени от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. 

3. Дава съгласие за осигуряване на финансиране от бюджета на 
Община Варна в размер до 10 000 лв. на разходи за възнаграждения и 
осигурителни вноски на членовете на екипа за управление на проект, по 
процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.007 “Екологична и 
устойчива рибарска област” от Стратегията за водено от общностите  
местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, 
район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, мярка 4.2 „Изпълнение на 
стратегиите за водено от общностите местно развитие“, по Програма за 
морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради кратките срокове за кандидатстване и тъй като от 
закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 
поправима вреда. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“; Валентин Станев – „за“. 

Други, които да не са отразени? Няма. 
Заповядайте. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Пета точка, относно даване на съгласие за кандидатстване на 

Община Варна по Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. с 
проектно предложение „Създаване на морски образователен център, 
обновяване и оборудване на Народно читалище „Васил Левски - Галата 
1927“, гр. Варна“, ПК „Финанси и бюджет“ дава положително становище. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Няма заявки тук. Няма. Режим на гласуване. 
 
1829-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № ЕНОП19000098ВН-001ВН/05.09.2019 г., 
Общински  съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства по процедура чрез 
подбор на проекти BG14MFOP001-4.006 „Подобряване на достъпа до 
рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал” по 



Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. - мярка 4.2. „Изпълнение 
на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ с проектно 
предложение: „Създаване на морски образователен център, обновяване и 
оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927“, гр. Варна“. 

2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и 
подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, за 
финансирането на проект по процедура чрез подбор на проекти 
BG14MFOP001-4.006 „Подобряване на достъпа до рибарска 
инфраструктура и увеличаване на синия потенциал” по Програма за 
морско дело и рибарство 2014-2020 г. - мярка 4.2. „Изпълнение на 
стратегиите за водено от общностите местно развитие“, Община Варна да 
осигури средства в размер до 470 000 лв. от бюджета на Община Варна за 
съответната година, за обезпечаване на допустимите разходи, преди те да 
бъдат възстановени от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. 

3. Дава съгласие за осигуряване на финансиране от бюджета на 
Община Варна в размер до 30 000 лв. на разходи за възнаграждения и 
осигурителни вноски на членовете на екипа за управление на проект, по 
процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.006 „Подобряване на 
достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал”, 
мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно 
развитие“, по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради кратките срокове за кандидатстване и тъй като от 
закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 
поправима вреда. 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“, Валентин Станев – „за“. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Шеста точка, относно вземане на решение за дарение на ремонт в 

полза на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ – гр. Варна, ПК „Финанси и бюджет“ дава положително 
становище. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Няма заявки за изказвания. Някой мнения и съображения да 

пожелае? Няма. Режим на гласуване. 
 
1830-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 
РД19017696ВН/20.09.2019 г. от Директора на  Регионалната дирекция 
ПБЗН – гр.Варна, Общински съвет Варна дава съгласие община Варна да 



извърши ремонт на хидроизолация на покрива и фасадата на основната 
сграда и ремонт на хидроизолация на покрива на физкултурен салон  към  
Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението“  – гр. Варна на стойност 170 486 лв., с включен ДДС. 

Средствата да бъдат осигурени по местна дейност 239 „Други 
дейности по вътрешната сигурност“, 10- 30 „Текущ ремонт“, като 
компенсирана промяна на Бюджета на община Варна за 2019 г. от дейност 
606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа“, §10- 30 „Текущ 
ремонт“. 

Общински съвет – Варна дарява извършения ремонт на 
Министерството на вътрешните работи за нуждите на Регионалната 
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна. 

Възлага на кмета на Община Варна да извърши последващите 
съгласно закона действия и сключи договор за дарение. 

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

отсъстващи – 13, предложението се приема.* 
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“; Валентин Станев – „за“. 

Някой да не е отразен? Светлан Златев – „за“ и Любомир Роев – „за“. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Седма точка, относно вземане на решение за увеличаване на 

капитала и промяна на устава на  „Стадион Спартак“ ЕАД, ПК „Финанси и 
бюджет“ дава положително становище. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Няма заявки за изказвания. Някой да има желание да вземе 

отношение? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
1831-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 1, т. 2 и т. 11 от 
Търговския закон и чл. 5 от Наредбата за реда за упражняване на правата 
на собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна изменя свое Решение № 1801-
3(43)/13.08.2019 г., и взема решение да бъдат отпуснати финансови 
средства в размер на 20 000 лв. на търговско дружество „Стадион Спартак“ 
ЕАД, ЕИК 205175660, като увеличава капитала на „Стадион Спартак“ 
ЕАД от 2 983 000 (два милиона деветстотин осемдесет и три хиляди) 
лева, разпределен в 2 983 000 (два милиона деветстотин осемдесет и три 
хиляди) броя поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална 
стойност 1 (един) лев на 3 003 000 (три милиона и три хиляди) лева чрез 
записване от едноличния собственик на капитала – Община Варна на нови 
20 000 (двадесет хиляди) броя поименни акции, всяка от които с 
номинална стойност от 1 (един) лев, внесени изцяло към датата на 



вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър към Агенция 
по вписванията. 

Средствата от увеличаване на капитала да се използват за покриване 
на разходите за въвеждане в експлоатация на обектите, собственост на 
дружеството, както и за погасяване на задължения на Дружеството. 

УТВЪРЖДАВА промени в Устава на „Стадион Спартак“ ЕАД, ЕИК 
205175660, както следва: 

- изменя чл. 8, ал. 1 като същият придобива следния вид: 
„Чл. 8, ал. 1 Капиталът на дружеството е с номинална стойност 3 003 

000 (три милиона и три хиляди) лева, разпределен в 3 003 000 (три 
милиона и три хиляди) броя поименни акции с право на глас, с 
номинална стойност на всяка акция 1 (един) лев.“ 

- изменя чл. 8, ал. 5, б. „Б“ като същият придобива следния вид:  
„Чл. 8, ал. 5, б. Б) парична вноска на стойност 153 000 (сто петдесет и 

три хиляди) лева, чрез записване на нови акции от едноличния собственик 
на капитала Община Варна, внесени изцяло както следва: 

1. 133 000 (сто тридесет и три хиляди) лева, внесени изцяло от 
Община Варна, съгласно Решение № 1486-8(36)/19.12.2018 г. на Общински 
съвет - Варна; 

2. 20 000 (двадесет хиляди) лева, внесени изцяло от Община Варна, 
съгласно Решение № 1831-1(44)/26.09.2019 г. на Общински съвет – 
Варна.“ 

Общински съвет – Варна възлага на представляващия дружеството 
да заяви за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията, 
подлежащите на вписване промени в обстоятелствата, както и да обяви 
актуализиран Устав, съобразно взетите решения. 

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

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“, Валентин Станев – „за“. 
 
Станислав ИВАНОВ 
По последната точка осма, относно вземане на решение за 

осигуряване на финансови средства за обект: „Реконструкция на ул. 
„Кольо Фичето“ в участъка от о.т. 4084 през о.т. 4359-4367, 4388, 4223, 
4221, 4295-4285 до о.т. 4284, по плана на Западна промишлена зона, гр. 
Варна“, ПК „Финанси и бюджет“ дава положително становище. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Няма заявки. Режим на гласуване. 
 
1832-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Марица 
Гърдева – общински съветник, Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат осигурени средства в размер на 120 000 лв. с ДДС по дейност 606 



„Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа“, §52 
„Инфраструктурни обекти“ като компенсирана промяна от дейност 606 
„Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа“, § 10-30 „Текущ 
ремонт“ за изготвяне на инвестиционен проект, комплексен доклад за 
оценка на съответствието на инвестиционни проекти и паспорт за обект: 
„Реконструкция на ул. „Кольо Фичето“ в участъка от о.т. 4084 през о.т. 
4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о.т. 4284, по плана на Западна 
промишлена зона, гр. Варна“. 

Промяната да се отрази в Приложение № 4 “Разчет за финансиране 
на капиталови разходи по функции и източници на финансиране“ към 
бюджета на община Варна за 2019 г. 

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

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“, Валентин Станев – „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка втора, колеги. 

  



ІI. 
 

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

„Европейски въпроси  и международно сътрудничество“ относно: 
(1) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 

проектно предложение по процедура SU-ICT-02-2020, програмна група 
покани „Киберсигурност“ по Програма Хоризонт 2020. 

(2) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 
проектно предложение по процедура INFRADEV-01-2019-2020, програмна 
група покани „Развитие и дългосрочна устойчивост на новите 
общоевропейски изследователски инфраструктури“ по Програма 
Хоризонт 2020. 
 

  Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“ 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Г-н Георгиев, заповядайте. 
 

Николай ГЕОРГИЕВ 
Благодаря Ви. Уважаеми г-н Председател. Уважаеми колеги, 

относно даване на съгласие Община Варна с проектно предложение по 
процедура SU-ICT-02-2020, програмна група покани „Киберсигурност“ по 
Програма Хоризонт 2020, ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Режим на гласуване. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1833-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение на Иван 
Портних - кмет на Община Варна с рег. № РД19017486ВН/18.09.2019 г., 
Общински съвет - Варна дава съгласие Община Варна да кандидатства с 
проектно предложение по процедура SU-ICT-02-2020, програмна група 
покани „Киберсигурност“, тема на поканата „Градивни елементи на 
устойчивост в развиващите се ИКТ системи“ (Building blocks for resilience in 
evolving ICT systems)“, по Програма Хоризонт 2020. 

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

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“. 
Валентин Станев - …..,, успяхте ли да гласувате?  
 



Валентин СТАНЕВ 
Мисля, че излезе в системата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре. Да, излязло е. Заповядайте, г-н Георгиев. 

 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Второ, даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 

проектно предложение по процедура INFRADEV-01-2019-2020, програмна 
група покани „Развитие и дългосрочна устойчивост на новите 
общоевропейски изследователски инфраструктури“ по Програма Хоризонт 
2020, ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дава 
положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 

 Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 

1834-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение на Иван 
Портних - кмет на Община Варна с рег. № РД19017487ВН/18.09.2019 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да кандидатства с 
проектно предложение по INFRADEV-01-2019-2020, програмна група 
покани „Проектни проучвания“ (Design Studies), тема на поканата 
INFRADEV-01-2019-2020 „Развитие на дългосрочна устойчивост на новите 
общоевропейски изследователски инфраструктури“ по Програма Хоризонт 
2020. 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“, Милена Димова – „за“ 
 
Преминаваме към трета точка от дневния ред.  

  



III. 
 

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

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

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

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

Докл.: Лидия Маринова – Председател на ПК „СДЖП“ 
 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Маринова, заповядайте. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, ще ви прочета 

проектите за решения на ПК „Социални дейности и жилищна политика“. 
По първа точка относно отпускане на еднократни финансови 

помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, 
образователни и комунално-битови потребности, ПК „Социални дейности 
и жилищна политика“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения, колеги? Заповядайте, по тази точка ли? А, накрая…добре, 

накрая. 
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1835-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 1532-5(37)/30.01.2019 
г., на база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона 
за социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с 
рег. № РД19016697ВН/05.09.2019 г., Общински съвет – Варна отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали 
жизнени, образователни и комунално-битови потребности на лицата, 
посочени в приложение към настоящото решение. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 



 
За протокола: Христо Атанасов – „за“ 
 
Лидия МАРИНОВА 
Втора точка относно неотпускане на еднократни финансови помощи 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 
лица, ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дава положително 
становище за неотпускане. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Ако няма такива, режим на гласуване. 
 
1836-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 
база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег. 
№ РД19016697ВН/05.09.2019 г., Общински съвет – Варна не отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно възникнали 
жизнени, образователни и комунално-битови потребности на лицата, 
посочени в приложение към настоящото решение. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 12, предложението се приема.* 
 
За протокола: Иво Иванов – „за“, Христо Атанасов – „за“. 
Благодаря на д-р Маринова. 

 
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред.  



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

„Здравеопазване“ относно: 
(1) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция. 
(2) – неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания 

по асистирана репродукция. 
 

 Докл.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „Здравеопазване“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Доц. Цветкова, имате думата. 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Проекти за решения на 44-то заседание на Общински съвет – Варна 

от ПК „Здравеопазване“: относно отпускане на финансови средства за 
дейности и изследвания по асистирана репродукция, ПК „Здравеопазване“ 
дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения не виждам. Режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1837-4. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК19001877ВН/04.09.2019 г., решение на 
Общински съвет – Варна № 1532-5(37)/30.01.2019 г., и на база здравен 
статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за дейности 
и изследвания по асистирана репродукция, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

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

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“. 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Относно неотпускане на финансови средства за дейности и 

изследвания по асистирана репродукция, ПК „Здравеопазване“ дава 
положително становище. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Само, докато върви гласуването, искам да кажа, че в рамките на 

четири години 2015 – 2019 г. са отпуснати средства около 600 х.лв. и в 
резултат на това на бял свят имаме над 50 бебета, граждани на гр. Варна. 

 
1838-4. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 
Община Варна с рег. № ЗК19001877ВН/04.09.2019 г., Общински съвет – 
Варна не отпуска финансови средства за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

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

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“. 

 
Преминаваме към пета точка от дневния ред. 

  



V. 
 

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

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

(1) – одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план 
за обект: „Морска част за дострояване на буна „Минерален басейн“, крило 
север „Голям плаж“ и крило юг „Малък плаж“ в акваторията на Черно 
море при кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна.“ 

(2) – 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. 

 
Докл.: Димитър Карбов – Председател на ПК „АСУОРТОНМ“ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, г-н Карбов, имате думата. 
 
Димитър КАРБОВ 
Благодаря, уважаеми г-н председател. Две точки са тези, които са 

предложени от комисията по архитектура. Едната я дискутирахме в 
началото, мисля че по нея повече няма какво да изясняваме. Достатъчно 
беше главният архитект г-н Бузев. 

Започвам с първа точка относно одобряване на Подробен 
устройствен план – Парцеларен план за обект: „Морска част за 
дострояване на буна „Минерален басейн“, крило север „Голям плаж“ и 
крило юг „Малък плаж“ в акваторията на Черно море при кк „Св. Св. 
Константин и Елена“, гр. Варна.“, ПК „Архитектура, строителство, 
устройство, организация и развитие на територията на общината и 
населените места“ дава положително становище. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Заповядайте. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Благодаря, адв. Мария Димитрова, съжалявам, че не можах да 

присъствам… и инженер – да, благодаря Ви… че не можах да присъствам 
на комисията, защото този път ни изненадахте с оповестяванията. Но, 
искам да попитам кое налага изграждането на тези съоръжения? Не е ли 
разрешението за строеж на крайбрежието на хотели? И вторият ми въпрос 
е: не е ли решението на проблема и икономия на средства, защото иначе 
противното е пир по време на чума – знаем, че сме в икономическа криза – 
няма ли да възникне същият проблем? Защото аз го виждам, че той вече е 
възникнал. Началото на строежите на „Алея първа“, четирите хотела, 
доколкото знам единият е 10-етажен, възможно е и да греша, те няма ли да 



предизвикат… Защото вече се чуват гласове, че там пропада. Няма ли да 
предизвикат… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз мога ли само да кажа нещо… 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…нужда от укрепвания, защото вече… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това касае точно укрепването и акваторията. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Именно. … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… морската част на курортите… 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…ако не се разрешат хотелите по крайбрежието, които са неразумни, 

защото са в изключително държавна собственост земи, които са по 
крайбрежието… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма нищо общо това с… 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…тогава, ако не се случат хотелите, няма да се стига до нуждата от 

още допълнителни изкуствени съоръжения, защото пътят пропадна по 
„Алея Първа“ в резултат на тежките строителни машини, които изгребаха 
брега и с тежките къртачи бяха изкъртени скалите, знаете защо. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, ама тука толкова много неверни неща чух, че чак 

така… 
 
Димитър КАРБОВ 
Може ли да взема отношение? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да, разбира се, г-н Карбов. Разбира се. 
 
Димитър КАРБОВ 
Уважаема г-жо Димитрова, Вие може би забравихте преди две 

години, когато Общински съвет – Варна взе едно решение, свързано с 
приемане на подробния устройствен план на „Св. Св. Константин и Елена“ 
и може би сте забравили, че в тази територия, която е зона „А“ не се 



предвижда това строителство, за което говорите. И тук говорим за една 
превенция по отношение на свлачищните процеси, които се развиват на 
територията на община Варна и най-вече местностите, които са северно от 
Варна, включително и „Св. Св. Константин и Елена“, защото знаете, че над 
„Св. Св. Константин и Елена“ са всички тези местности, в които липсва 
канализация, повечето са на септични ями и там процесите… именно, 
именно… та.. 

 
Мария ДИМИТРОВА 
…………………./н.р./ 
 
Димитър КАРБОВ 
….аз приветствам това решение и разбира се, предложението на 

областния управител г-н Пасев, което направи към нас, общинските 
съветници за разработването и одобрението на ПУП за брегоукрепването 
на тази територия. И се надявам, разбира се, това да не бъде последния 
такъв; да имаме още няколко такива, защото действително ситуацията по 
нашето крайбрежие е това, което касае община Варна е доста сериозно. 
Това е единственият начин да спрем тези процеси, да спрем ерозивността 
на крайбрежието с поставянето на такива съоръжения. Защото истината е, 
че 30 години нищо не е правено по отношение на укрепването на бреговата 
ни ивица. И хубави-лоши, трябва да ви кажа, че на „Алея Първа“ ако не 
беше това укрепване, което касаеше ската към Морската градина, това 
допълнително внесе и превенция по отношение на укрепването на тази 
част на Морската градина. Аз в случая не искам да адвокатствам, но не 
мога на фактите да се сдържа и да не кажа, че това е нещо което е 
положително за нашия град и което е свършено от инвеститор. По 
отношение на строителството, за което говорите, все още през Общински 
съвет не е минавала никаква информация за някакви такива грандиозни 
проекти. Така че, моля Ви, не спекулирайте така с вниманието, което Ви се 
оказва и с медийния комфорт, представляван от средствата за масова 
информация. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1839-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, Решение № 1563-2 по Протокол № 39 от 
24.04.2019 г. на Общински съвет – Варна за разрешено изработване на 
Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Морска част за 
дострояване на буна „Минерален басейн“, крило север „Голям плаж“ и 
крило юг „Малък плаж“ в акваторията на Черно море при кк „Св. Св. 



Константин и Елена“, гр. Варна“, на основание чл. 124а, ал. 1, одобрено 
задание на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията, 
като се имат предвид решение по т. 1 от Протокол №32/10.09.2019 г. на 
ЕСУТ при Община Варна, административна преписка по заявление с вх. № 
АГУП18001742ВН/07.11.2018 г. от Областен управител на Област Варна и 
по доклад от кмета на Община Варна с рег. № РД19017738ВН/20.09.2019 г., 
Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – 
Парцеларен план за обект: „Морска част за дострояване на буна 
„Минерален басейн“, крило север „Голям плаж“ и крило юг „Малък плаж“ 
в акваторията на Черно море при кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. 
Варна“. 

На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, решението 
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез 
Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 1; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Карбов, заповядайте. 
 
Димитър КАРБОВ 

 И втора точка 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, ПК „Архитектура, 
строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места“ дава положително становище. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Заповядайте, скоро не бяхме Ви 

чували. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Ще започна с общия устройствен план на Варна. Предполагам, че 

няма нарушения по него. Но, много добре знаете, и главният архитект, и… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не, дайте по същество, без това „…много добре знаете…“ и т.н. 

По същество само. По точката. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…че когато няма необходимата инфраструктура, не би следвало да 

се разрешават такива големи сгради в места, където предстоят да станат 



синя зона. Пример ви давам: зад Районния съд, 10-етажният блок, който 
започна да се строи в бъдещата синя зона, при положение че в момента 
наличните паркоместа са недостатъчни, само за единият от входовете на 
единия блок 10-етажен с четири входа. Искам категорично да заявя, че 
незаконосъобразно е това ваше решение.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Не е и целесъобразно по чл. 6 от АПК, защото ако някой иска там да 

строи целесъообразно е вие да му разрешите нещо да построи, което се 
вписва в пейзажа. Нещо до три етажа, с голям двор, в който да може да 
паркира. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Малко по-голям е пейзажа в момента. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Напротив. Пейзажа трябва да е достатъчно 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отидете да се разходите. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Пейзажа трябва да е достатъчно малък, защото това са малки улички, 

дори едното не е улица, то е тупик и вие ще го отваряте. Там, не 
забравяйте, че е Централна поща. Идват… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това ли беше по същество само? Нека… 
 
Мария ДИМИТРОВА 
По същество. Искам… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…да попитам, това което ще се строи жилищна сграда ли ще е или 

градска болница? Защото така, както… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Градска болница е. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Моля? 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Градска болница ще бъде. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Градска болница ще бъде? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, няма да бъде градска болница. Има градска болница вече. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Тоест, това ще е жилищна сграда? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами дали ще е жилищна, обществена и т.н…., но няма да е болница. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Има значение. Защото ЗУТ-а… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма да е болница, нали това Ви беше въпроса? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
…позволява да се строят обществени сгради в изграден вече район и 

да се променя ПУП, но за останалите сгради не позволява. Друг е въпроса, 
че срещу Административния съд започна да се строи болница… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, не, няма да дам повече възможност, няма повече възможност. 

Благодаря. Вие нямате право да изразявате „против“ или…на този етап, все 
още. Може би, живот и здраве, след месец-месец и половина, ще имате. 

 
Димитър КАРБОВ 
Г-жа Димитрова знае много добре, че всяка една сграда трябва да… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване, колеги. Режим на гласуване. Г-н Златев, уместна 

Ви е забележката. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
………………/н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване, не да не влизаме в диалогов режим, колеги. Аз 

много съжалявам, че не успяхме на тази сесия да запазим конструктивния 
тон в определени моменти. 

 



1840-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, Заповед № 097/06.04.2016 г., Заповед № 
393/26.07.2019 г. и Заповед № 420/31.07.2019 г. на Главен архитект на 
Община Варна за разрешаване изработване на проект за изменение на 
ПУП – ПРЗ на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от 
Закона за устройство на територията, представена скица по чл. 135, ал. 2 и 
в условията на чл. 103, ал. 6 от Закона за устройство на територията, като 
се имат предвид решение по т. 37, Протокол № 29/30.07.2019 г. на ЕСУТ 
при Община Варна, административна преписка с peг. № 
АУ034690ОД/14.04.2016 г. и по доклад от кмета на Община Варна с рег. № 
АУ034690ВН-001ВН/07.08.2019 г., Общински съвет – Варна одобрява 
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, представляващ изменение на подробен устройствен план, одобрен 
със Заповед № Г-148/19.12.1996 г. на кмета на Община Варна. 

На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението 
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез 
Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 3; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“. 
 
Преминаваме към шеста точка от дневния ред. 

  



VI. 
 

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

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

приходната част на „Годишен план за приватизация за 2019 г.“ 
 

    Докл.: Петко Бойновски – Председател на КПСК 
 
 Тодор БАЛАБАНОВ 

Заповядайте, г-н Бойновски, имате думата. 
 

Петко БОЙНОВСКИ 
Благодаря, г-н председател. Уважаеми г-н председател, уважаеми 

общински съветници, имаме на вашето внимание две решения на 
комисията по приватизация и следприватизационен контрол във връзка с 
финализиране на приватизационни процедури за обекти по приходната 
част на „Годишен план за приватизация за 2019 г.“, а именно: след 
проведен публичен търг за общински нежилищен имот,  град Варна, район 
„Младост“, ул. „Топола“ № 36, представляващ гараж № 2, Общински съвет 
– Варна определя за спечелил публичния търг с явно наддаване Димитър 
Панайотов Дойнов и упълномощава Председателя на Общински съвет – 
Варна да подпише в срок от 30 (тридесет) дни от приемане на настоящото 
решение, утвърденият договор за въпросния имот. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма нужда да ги четете в детайли, само имотите. Материалите са 

разпространени. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Добре. „…. при заплащане на цена в размер 14 900 лева 

(четиринадесет хиляди и деветстотин лева), без включен ДДС.“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги, ако имате? Режим на гласуване. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1841-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 
от Закона за приватизация и следприватизационен  контрол и чл. 36, ал. 1, 
т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на 
свое решение №1753-10(41)/27.06.2019г. на Общински съвет – Варна и 
изготвен протокол от 29.08.2019г., касаещ проведен публичен търг с явно 



наддаване за приватизация на общински нежилищен имот,  град Варна, 
район „Младост“, ул. „Топола“ № 36, представляващ гараж № 2, 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3513.329.1.11 със 
застроена площ 20,39 кв.м, както и 1,9577 % идеални части от общите 
части на сградата и от правото на строеж, предмет на АОС № 
5947/30.11.2009 г., в качеството си на орган по чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за 
приватизация и следприватизационен  контрол, Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Определям за спечелил публичния търг с явно наддаване 
участника Димитър Панайотов Дойнов. 

2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, град Варна, район 
„Младост“, ул. „Топола“ № 36, представляващ гараж № 2, самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 10135.3513.329.1.11, със застроена площ 
20,39 кв.м, както и 1,9577% идеални части от общите части на сградата и 
от правото на строеж, предмет на АОС № 5947/30.11.2009 г. с Димитър 
Панайотов Дойнов, при заплащане на цена в размер 14 900 лева 
(четиринадесет хиляди и деветстотин лева), без включен ДДС, платима 
преди сключване на договора, без използване на други законни платежни 
средства и след представяне на декларация за произход на средствата. 

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

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“, Николай Георгиев – „за“. 

 
Петко БОЙНОВСКИ 
И вторият обект, за приватизация на общински нежилищен имот, 

находящ се в град Варна, район „Одесос”, ул. „Шейново” № 24, 
представляващ фурна, със застроена площ 131 кв.м., ведно с избено 
помещение с площ 41,65 кв.м., и съответните идеални части от дворното 
място, определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
Иван Петров Неделчев, при достигната цена 169 500 лева (сто шестдесет и 
девет хиляди и петстотин лева), без включен ДДС. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения не виждам. Режим на гласуване. 
 
1842-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление  и местната администрация, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 
от Закона за приватизация и следприватизационен  контрол и чл. 36, ал. 1, 
т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на 
свое решение № 1755-10(41)/27.06.2019 г. на Общински съвет – Варна и 
изготвен протокол от 30.08.2019 г., касаещ проведен публичен търг с явно 



наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
град Варна, район „Одесос”, ул. „Шейново” № 24, представляващ фурна - 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.211.1.2, състоящ 
се от две нива със застроена площ 131 кв.м., ведно с избено помещение с 
площ 41,65 кв.м., заедно с 66,15% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж и земя с площ 78,70 кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.1507.211, целият с площ 188 кв.м., 
от които 119 кв.м. идеални части са частна общинска собственост, по КК и 
КР на район „Одесос“ на град Варна, одобрени със Заповед № РД-18-
98/10.11.2008 г., предмет на АОС № 7236/08.01.2013 г., в качеството си на 
орган по чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен  
контрол, Общински съвет – Варна реши: 

1. Определям за спечелил публичния търг с явно наддаване 
участника Иван Петров Неделчев. 

2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на 
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в град 
Варна, район „Одесос“, ул. „Шейново” № 24, представляващ фурна - 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.211.1.2, състоящ 
се от две нива със застроена площ 131 кв.м., ведно с избено помещение с 
площ 41,65 кв.м., заедно с 66,15% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж и земя с площ 78,70 кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.1507.211, целият с площ 188 кв.м., 
от които 119 кв.м. идеални части са частна общинска собственост, по КК и 
КР на район „Одесос” на град Варна, одобрени със Заповед № РД-18-
98/10.11.2008 г., предмет на АОС № 7236/08.01.2013 г. с Иван Петров 
Неделчев, при заплащане на цена в размер 169 500 лева (сто шестдесет и 
девет хиляди и петстотин лева), без включен ДДС, платима преди 
сключване на договора, без използване на други законни платежни 
средства и след представяне на декларация за произход на средствата. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 10, предложението се приема.* 
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“. 
Благодаря на г-н Бойновски.  
 
Продължаваме с точка седма от дневния ред. 
 
 
 

  



VII. 
 

По точка седма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели 

при Районен съд – град Варна. 
 
    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложението за решение е относно утвърждаване на списък с 

кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – град Варна, които да 
бъдат предложени на Общото събрание на Окръжен съд – град Варна. 
Имате списъка, приложен към материалите, колеги. Имате думата за 
мнения и съображения.  

Режим на гласуване, тъй като не виждам такива. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1843-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 68а, ал. 4 от Закона за 
съдебната власт, чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните 
заседатели, в изпълнение на свое решение № 1773-7/42/01.08.2019 г. и във 
връзка с доклад на Комисията за изготвяне на предложения за съдебни 
заседатели при Районен съд гр.Варна, Общински съвет – Варна 
утвърждава списък на кандидатите за съдебни заседатели при Районен 
съд – град Варна, които предлага за избиране от Общото събрание на 
Окръжен съд – град Варна, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

 1843-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 68в от Закона за съдебната 
власт, списък на кандидатите за съдебни заседатели, ведно с решенията на 
комисията и документите по чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт да се 
изпрати до Председателя на Окръжен съд – град Варна. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението,  с оглед защита на особено важни държавни и обществени 
интереси свързани с необходимостта от встъпване в длъжност на нов 
мандат 2020-2024 г. съдебни заседатели при Районен съд – Варна. 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“. 
 



Към това решение има допуснато предварително изпълнение, в 
предвид на кратките срокове. 

Второто предложение за решение е като не е запълнен необходимия 
брой от кандидати за съдебни заседатели, да удължим срока на 
процедурата до 10.10.2019 г., за да дадем допълнителна възможност на 
лицата, които биха искали да кандидатстват, да се включат в списъка. 

Имате думата за мнения и съображения. Режим на гласуване. От 
следващия мандат. Процедурата е до края на този мандат, след което ще се 
внесе за разглеждане на следващия Общински съвет. 

 
1844-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.67, чл. 68, чл. 68а от Закона 
за съдебната власт, чл. 8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните 
заседатели и писмо вх. № ОС19000452ВН/08.07.2019 г. от Председателя на 
Окръжен съд – Варна, Общински съвет – Варна продължава срока за 
подаване на заявления по образец за участие в процедурата за избор на 
съдебни заседатели към Районен съд гр. Варна /публикувана на интернет 
страницата на Общински съвет – Варна https://varnacouncil.bg/, ведно с 
необходимите документи, съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната 
власт в деловодството на Община Варна в срок до 10.10.2019 г. 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема.* 
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“. 
 
Преминаваме към допълнителната точка от дневния ред, осма. 

  



VIII. 
 

По точка осма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Одобряване на проект на договор за уреждане 

отношенията между кмета на Община Варна и ректора на Медицински 
университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Колеги, имате думата за мнения и съображения. Няма финансови 
ангажименти на общината по проекта за договора. Знаете, предоставили 
сме управлението на лечебното заведение на Университета. Този договор е 
необходим на Университета, за да могат да стартират съответно процедури 
по придобиване на нова апаратура, обществени поръчки и т.н. Имате 
думата за мнения и съображения, колеги. 

Ако няма, режим на гласуване. 
След гласуването, ще помоля само за няколко минутки само 

търпение, да не тръгвате от залата. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1845-8. На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 1763-
2(42)/01.08.2019 г. и по предложение на Медицински университет „Проф. 
д-р П. Стоянов“ – Варна с рег. № ОС 19000584ВН/12.09.2019 г., Общински 
съвет – Варна одобрява проект на договор за уреждане отношенията между 
кмета на Община Варна и ректора на Медицински университет „Проф. д-р 
П. Стоянов“ – Варна, съгласно приложение. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 1; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 11, предложението се приема.* 
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“, Данаил Папазов – „за“, 

Любомир Роев – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Папазов, поискахте думата, заповядайте. 
 
Данаил ПАПАЗОВ 
Обръщам се към всички вас, с една голяма молба. Тъй като, по всяка 

вероятност, следващата седмица ще фалира един от емблематичните 
клубове на Варна баскетболния отбор на „Черно море“, поради липса на 
средства. Наистина, работим от доста време с хора, които се опитват да 
помогнат това да не се случи в годината, в която Варна е Европейска 
столица на спорта. Да не говорим за това, че това е университетски спорт, 



който в град като Варна с толкова университети не можа да намери хора, 
които да го подпомогнат. Според мен, общината може да вземе решение. 
За съжаление, момента е такъв, че кметът ще бъде в предизборна кампания 
и аз се обръщам към г-н Пейчев, също и към вас, ако можете да направите 
нещо, временно да бъде спасен,  защото има вероятност това да се случи на 
по-късен етап със спомоществователи. Това е най-добрият отбор в 
България, като детско-юношеска школа. Имайте в предвид, че над 300 деца 
ще останат геймъри, с компютри, без да се занимават с физическа 
активност, какъвто е баскетбола. Така че, имам искрена молба към всички 
вас, да направите възможното този отбор да бъде спасен. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Папазов, ще се запозная аз лично и в случай, че 

има някаква възможност се ангажирам да предприемем действия по 
темата. 

Уважаеми колеги, аз с две думи, без да губя времето ви, искам да ви 
благодаря за съвместната работа, която свършихме през тези четири 
години, т.е. смея да го нарека успешен мандат. По голяма част от важните 
решения за града ни имахме единодушие, за което отново ви благодаря. 
Искам да пожелая успех на всички, било то във всяко едно начинание. 
Надявам се, че ще запазим нашите приятелски отношения и след 27.10., 
след която дата всеки ще продължи по своя житейски и професионален 
път. Благодаря ви още веднъж. 

Ще помоля да махнат тези бюра и ще ви помоля да направим една 
обща снимка за архива, всички заедно, ако не възразявате. Благодаря ви. 
Закривам днешното, Четиридесет и четвъртото заседание на Общински 
съвет – Варна. Благодаря. 
 

* 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/ 


