П Р О Т О К О Л
№ 17
Седемнадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под
ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор
Балабанов, се проведе на 12.04.2017 г. (сряда) от 13:00 ч. до 14:00 ч.
Присъстват 41 общински съветника, отсъстват:
Божидар ЧАПАРОВ
Борислав ГУЦАНОВ
Данаил ПАПАЗОВ
Димитър КАРБОВ
Ивайло МИТКОВСКИ
Калина ПЕЕВА
Надя ГЕОРГИЕВА
Петър ЛИПЧЕВ
Христо БОЕВ
Чавдар ТРИФОНОВ
Тодор БАЛАБАНОВ
Уважаеми колеги, налице е изискуемия кворум. Откривам
Седемнадесетото заседание на Общински съвет – Варна.
Госпожо, моля да не ме прекъсвате, има процедура.
Мотивите за свикване на извънредното заседание на Общински съвет
са с оглед своевременно стартиране на ремонтните дейности на Аспарухов
мост и приключване на началото до активния туристически сезон, както и
кратките срокове до провеждане на годишното Общо събрание на
„Водоснабдяване и Канализация – Варна“ ООД. Имате изпратен дневния
ред на таблетите. Публикуван е. Състои се от две точки. Имате ли мнения
и съображения по него? Г-н Костадинов, заповядайте.
Костадин КОСТАДИНОВ
Така, сесията е извънредна, аз обаче настоявам да се включи точката,
която е традиционна за началото „Питания и отговори на питания“. Влезе
и кметът, имам въпрос който искам да задам към него, така че това е моето
предложение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате предложение, ще го подложа на гласуване. Други мнения и
съображения по така предложения дневен ред, има ли? Не виждам.

Подлагам на гласуване първо предложението на г-н Костадинов за
включване на първа точка в дневния ред „Питания и отговори на питания“,
режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 9; против – 0; въздържали се – 24;
отсъстващи – 18, предложението не се приема.
За протокола: Костадин Костадинов – „за“, Кирил Георгиев – „за“,
Антоан Влаев – „за“, Антон Апостолов – „за“, Красен Иванов –
„въздържал се“, Даниела Димова – „въздържал се“, Антоанета Цветкова –
„въздържал се“, Лидия Маринова – „въздържал се“.
Друг има ли който не е успял да гласува? Д-р Янко Станев за
протокола „няма въпроси“.
Предложението не се приема. Колеги, подлагам на гласуване. Така
или иначе знаете всички Правилникът какво разпорежда, моля да не ме
прекъсвате, казах че сме в процедура по разглеждане на дневния ред.
Имате ли предложение?
Подлагам на гласуване така предложения и предварително
публикуван дневен ред, състоящ се от две точки. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Даване на съгласие за предоставяне на финансови средства за
реализация на строително-монтажни работи на тротоарната конзола на
Аспарухов мост, като трансфер към Агенция „Пътна инфраструктура“,
одобряване текст на Споразумение и упълномощаване кмета на Община
Варна да го подпише.
2. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва в
Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация –
Варна“ ООД, насрочено за 20.04.2017 г.
Резултати от гласуването: за – 31; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 19, предложението се приема.
За протокола: Антоан Влаев – „за“, Кирил Георгиев – „за“, Антон
Апостолов – „за“, Костадин Костадинов - „въздържал се“, Антоанета
Цветкова – „за“, Лидия Маринова – „за“, Даниела Димова – „за“, Красен
Иванов – „за“. Други колеги, които не са успели да гласуват? Не виждам,
предложението се приема.
Преминаваме към точка първа от дневния ред, а именно:
предложение от кмета на Община Варна относно съвместно финансиране

на обект – ремонт на Аспарухов мост, гр. Варна, естакадна част заедно с
удължението, жп надлези и пътни възли към него, включващ Етап І –
ремонт на мост 1, мост 2, мост 3 и мост 4.
Г-н кмете, заповядайте да ни запознаете с мотивите за Вашето
предложение, накратко.

I.
По точка първа от дневния ред:
ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне на финансови
средства за реализация на строително-монтажни работи на тротоарната
конзола на Аспарухов мост, като трансфер към Агенция „Пътна
инфраструктура“, одобряване текст на Споразумение и упълномощаване
кмета на Община Варна да го подпише.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Иван ПОРТНИХ
Благодаря Ви, г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, на първо място искам да Ви благодаря за това, че се отзовахте
на тази извънредна сесия. Причината е ясна. В действителност, трябва да
вземем едно управленско решение. Знаете, че през миналата година се
извърши ремонт на част от съоръженията, свързани с Аспарухов мост,
тогава не ни се наложи да подписваме подобно споразумение. В момента
внесох това предложение с ясното съзнание, че то въвлича общината в
определени разходи, но съм длъжен да обясня и времевия хоризонт, т.е.
ако не стартира ремонта наистина още днес буквално, до началото на
активния сезон няма да можем да сме готови, което сами разбираме, че ще
създаде изключително много неудобства на варненци и на гостите на
града. Въобще, проблемът е сериозен. Гледали сме го в миналата година.
През тази година организацията, която сме договорили за ремонта е доста
по-оптимизирана, т.е. няма да се затварят двете платна. Поетапно лента по
лента ще се извършва рехабилитацията на мостовите съоръжения в
действителност. И се надявам, че това ще облекчи в много висока степен
всички варненци, които минават през Аспаруховия мост. Искрено се
надявам също така, че това споразумение, което днеска се надявам да
подкрепите с оглед сроковете, ще бъде ревизирано във времето или с други
думи, при конституирането на Правителството, в крайна сметка тези
параметри ще бъдат още веднъж изкоментирани. Усилията ни по
отношение на Аспаруховия мост са част обаче от интегрирания подход
въобще за развитието на Варна в южна посока и на Аспарухово, в
конкретика. Знаете всички много добре, и с общи усилия, и в бюджета, и
по линия на европейското финансиране, сме осигурили наистина
многомилионно, да го кажа така, финансиране за 2017 г. Имаме вече
избран изпълнител за „Мара Тасева“ с разширението с две платна, вървят
процедурите за 1-ви май, „Народни будители“. Почти сме на финалната
права. Очакваме наистина, защото и сроковете ни притискат, очакваме
наистина конституирането на новото Правителство, за да входираме
успешно проекта за рибарското пристанище . На морската столица й

приляга да има такова. Ние сме в абсолютна готовност, има някои съвсем
малки процедурни стъпки, които да се извървят и се надявам, че в
сроковете ще се вместим с това. На следващата сесия ще внеса на Вашето
внимание проекта за паркоустройствен план на Аспаруховия парк, т.е.
идеята е да превърнем тази зона във втората морска градина на Варна.
Приключихме успешно в действителност сделката с държавата по
отношение на кея на рибни ресурси и прилежащите територии. Така, че
ясен е ангажимента ни към Аспарухово, аз считам, че това е правилно,
защото градът наистина няма друга посока на развитие. И смятам, че тези
инвестиции са дългосрочно наистина оправдани. Моля Ви за подкрепа
днес, а всички заедно ще направим така, че всъщност да постигнем
оптималните резултати за развитието на града в южна посока и за
развитието на самото Аспарухово. Благодаря Ви за вниманието.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н кмете. Колеги, имате думата за мнения и
съображения. Г-н Атанасов, след това г-н Костадинов.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги,
несъмнено това е много важен проект. Искам само две уточнения да
направим по него. В това, което бяха предоставени, като документи аз не
забелязах кой ще поеме оградата, която охранителното съоръжение е
покрай моста. Да … защото това което е в момента са изключително
здрави и добри конструкции. И според мен те не трябва да бъдат
подменяни, трябва да бъдат, т.е. заварките трябва да бъдат огледани, има
си технически параметри, които трябва да бъдат направени. И това би
довело до спестяване на средства по отношение на целия проект, защото в
изградените в момента просто мисля, че не отговарят на това изискване да
бъдат освен ограждения и охранителни такива на целия мост. Надявам се в
документацията да има предпроектно някакво проучване, което да
погледнем, но като цяло проектът е добър. Просто да обърнете внимание
на тези неща е моята молба. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Ще Ви отговоря по отношение на поставения въпрос, тъй
като проверих. Няма да бъдат подменяни парапетите, разбира се, ще бъдат
ремонтирани, каквото има като необходимост. Г-н Костадинов.
Костадин КОСТАДИНОВ
Уважаеми колеги, аз имам два въпроса. Първият въпрос е свързан с
това кое точно наложи тази внезапна бързина. Естествено е, че това което
беше казано като аргументация от страна на кмета е налице, действително

в навечерието на сезона е хубаво да не се правят ремонти, а трябва да се
направят доста преди това. Само че аз мисля, че това не е нещо, което сме
открили вчера наобяд, когато на мен ми се обадиха за сесията, както и на
всеки един от Вас и за мен това, че нещата се случват по този начин
показва, че има някои факти, които не са ни наясно и едва ли можем да
научим всичко, което се е случило, за да се стигне до тази екстремална
бързина от вчера наобяд за днес сутринта. Разбира се, този въпрос е
страничен, тъй като проектът с крайната цел, ремонтът на Аспаруховия
мост, трябва да бъде подкрепен. Друг е въпросът на каква цена и с какво
качество на ремонта, защото аз съм сигурен, че както всичко останало,
което се прави в нашата Община, и това няма да бъде направено добре.
Дано да не съм добър пророк в този случай, но предвид утвърдената
практика не само във Варна, но и в държавата, най-вероятно пак така ще
стане.
Другото нещо, което искам да питам, тъй като все пак в най-добрия
дух на българските тоталитарни традиции очевидно Общинският съвет не
смята за нужно да пита кмета за неща, които са важни за града, но аз
смятам, че това нещо трябва да го има. Моят въпрос е свързан с това какви
мерки ще бъдат предприети за събарянето на една общинска къща, която
се намира на ул. „Струга“ № 18, която в момента се обитава от около 20
индивида от цигански произход, които създават огромни проблеми на
хората в съседство. Намира се на самото кръстовище на пробива на „Цар
Освободител“ с „Левски“, на самото кръстовище и всеки, който минава
оттам го е видял. Хората са давали десетки сигнали в полицията срещу
това нещо, което се случва. В Общината – говорих с Петя Проданова,
която каза „От мен не зависи, зависи от кмета.“ Звънях на кмета няколко
пъти, той не си вдигна телефона. Използвам случая сега да поставя този
въпрос, защото ако тази сграда не бъде съборена и премахнати там тези
самонастанили се хора, която пак повтарям, е общинска собственост и е
предвидена за събаряне, апропо, а най-вероятно ще има ексцесии, тъй като
хората са подготвят да ги разкарат сами оттам. Да няма после – аз не знаех,
не разбрах, извънредна сесия от днес за утре, аман-заман колеги да
решаваме какво да правим.
На последно място искам да кажа, че това е някакъв уникален
парадокс. Във Варна за последната една година бяха съборени няколко
знакови къщи-паметници на културното наследство, без никакъв проблем
и без санкции. От друга страна, когато трябва да се събори една къща,
която е предвидена за събаряне, Общината не я събаря, оставя в нея да се
настаняват хора, които очевидно е че създават проблеми за обществени
ред, за чистотата и всичко останало. Това са моите въпроси и се надявам да
получа отговор сега.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н Костадинов, ще поставя на обсъждане само и
единствено първия въпрос, тъй като тоталитарен или не Правилникът на
общинския съвет повелява, че при извънредни заседания се обсъждат само
темите, включени в дневния ред. Такъв е правилникът, всеки един има
право на инициатива. Ч етете колеги, готов съм да го поставя на обсъждане.
Г-жо Георгиева.
Милена ГЕОРГИЕВА
Аз искам да попитам може би кмета или Вас, г-н председател,
писмото от АПИ, от директора на Агенция „Пътна инфраструктура“ е
входирано на 27.03.2017 г., нали така, в деловодството на Община Варна.
На 30-ти март има извънредна сесия, защо тогава не се взе това решение и
да се гласуват тези средства, които са необходими за съфинансирането и
можеше да се спестят две седмици до днешния момент.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-жо Георгиева, други въпроси има ли? Д-р Станев,
заповядайте. Не, въпроси по отношение на точката, имам предвид, не
въпроси към кмета, имам предвид въпроси по отношение на точката от
дневния ред, както и мнения и съображения, разбира се.
Янко СТАНЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги и
гости, този проблем със забавянето, той е класически проблем. Първо,
винаги в тези 27 години, в които съм тук, съм забелязал, че първо се искат
документи. Води се една преписка, в тази преписка не става ясно какво
точно искат, защото каквото ни се представи от общината, те продължават
да искат нещо друго. Накрая става въпрос за пари. И в случая Общината,
само и само, за да стане, взе 200 хиляди за конзолите и за съоръженията
отстрани, не за всички, разбира се, за тези които трябва да се сменят, само
и само, за да стане моста. Аз все пак се надявам, че като дойде едно реално
Правителство, защото това е нереално в момента, то така ще погледне
чисто прагматично на тези неща и тези 200 хиляди могат да отидат някъде
другаде във Варна за нещо, което подобрява общинската инфраструктура.
Две думички и за цялостната концепция. Няма защо предварително да
плачем за това какъв ще бъде трафикът през моста, той ще бъде труден.
Няма защо да сме наивни да смятаме, че това ще бъде същото, както е било
и преди. Няма защо да не си спомняме, че трябва да проявяваме висока
доза на търпение, когато се касае за висок обществен интерес. Въпросът е
да бъде направено всичко онова, което е нужно, за да бъдат облекчени
гражданите. Аз също пътувам всяка сутрин и оттам, както тука има много
колеги, които знаем. Но по-важното е, че според мен с Аспаруховия мост,

със системните ремонти на Аспарухов мост, наистина влизаме в тази зона,
в която инвестиционните процеси в Аспарухово ще бъдат отпушени. Пак
се надявам, като дойде новото Правителство, той г-н Кметът го каза, но за
хората които са тук от Аспарухово, защото виждам хора, нека да кажа, че
ако сметнем инвестициите в Аспарухово, които са готови и за които има
подписани договори и ги разделим на глава от населението, тук всички,
които сме от Аспарухово и сме част от тези инвестиции, независимо по
какъв начин са изработени, ще бъдем много горди с това, което е
постигнато. Това е стратегията на гр. Варна, това е стратегията на всички
колеги, не само за Аспарухово, не само за Владиславово и другите райони,
това е стратегията градът да се развива, без да има чувство за ревност и с
голяма търпимост към големите, стратегически процеси, които се вършат в
момента и които се развиват за бъдеще при нас. Благодаря за вниманието,
ще гласувам с удоволствие. Надявам се един ден, в тази зала да стана и да
гласувам 500 хиляди лева допълнение към 28-те милиона, които са
гласувани за основния ремонт на Аспаруховия мост. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, д-р Станев. Г-жо Гърдева, заповядайте.
Марица ГЪРДЕВА
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н Балабанов, уважаеми колеги, аз
смятам че няма нито един от нас, който да не разбира важността на това
решение, което трябва да вземем днес. Защото този ремонт е важен не само
за гражданите на Аспарухово - да, това е изключително важно, но и
изобщо за развитието на града ни, за развитието на туризма. И това е едно
изключително важно управленско решение, което трябва да вземем.
Несъмнено всички знаем и се надяваме, че новото Правителство ще
погледне с добро око на нашето решение и ще ни съдейства. Така че,
според мен, няма смисъл да продължаваме с дебатите, да ги прекратим и
да гласуваме и да вземем едно отговорно решение. С удоволствие ще
гласувам за вземането на това решение. Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Други мнения и съображения, колеги? Не виждам, режим
на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

632-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 3 от Закона за

пътищата и чл. 41 от Правилника за приложение на Закона за пътищата,
Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие за предоставяне на финансови средства в размер до
200 000 лв. за реализация на строително-монтажни работи на тротоарната
конзола на Аспарухов мост, гр. Варна, като трансфер към Агенция „Пътна
инфраструктура“ от бюджета на Община Варна за 2017 г., § 61.
2. Одобрява текста на Споразумение за съвместно финансиране на
обект: „Ремонт на Аспарухов мост, гр. Варна – естакадна част заедно с
удължението, жп надлези и пътни възли към него, включващ: Етап І –
ремонт на мост 1, мост 2, мост 3 и мост 4.“, съгласно приложение към
настоящото решение.
3. Упълномощава кмета на Община Варна да подпише одобреното
Споразумение с Агенция „Пътна инфраструктура“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда, а именно:
- Значението на бъдещия ремонт на Аспарухов мост, който е основна
пътна артерия от южната част на града и вход от АМ „Черно море“.
- Фирмата-изпълнител на обекта е избрана и в готовност да започне
работа на обекта веднага.
- От Агенция „Пътна инфраструктура“ са провели необходимите
предварителни стойностни сметки за обекта, възлизащи на 1 479 600 лв.
Участието на Община Варна в размер на 200 000 лв. е минимално, спрямо
общата стойност на обекта.
- Без финансовата ангажираност на Община Варна, ремонтът няма да
бъде завършен в цялостен вид, като ще бъдат изпълнени единствено
дейности по пътното платно.
- За да се ремонтира цялостно участъка с тротоарна конзола е
необходимо сумата да бъде преведена своевременно.
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 17, предложението се приема.
За протокола: Антоан Влаев – „за“, Кирил Георгиев – „за“,
Антоанета Цветкова – „за“, Костадин Костадинов - „за“, Красен Иванов –
„за“, Даниела Димова – „за“, Лидия Маринова – „за“.
Благодаря, колеги, преминаваме към следваща точка от дневния ред,
г-н кмете, заповядайте.

Иван ПОРТНИХ
Уважаеми дами и господа общински съветници, искрено искам да Ви
благодаря за отговорното отношение днес. Вярвам, че това решение ще
бъде моделирано в най-добра посока за Община Варна. Още веднъж,
наистина Ви благодаря за отговорното отношение!
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Преминаваме към точка втора от дневния ред:
Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва в Общо
събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна“
ООД, насрочено за 20.04.2017 г.

ІI.
По точка втора от дневния ред:
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна да
участва в редовно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и
канализация – Варна“ ООД, насрочено за 20.04.2017 г.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, колеги, за мнения и съображения. Г-н Григоров,
заповядайте.
Григор ГРИГОРОВ
Можете ли да останете във връзка с „В и К“ само няколко идеи, да
чуете, ако не е проблем за Вас. Първо да поздравя колегата Иванов с
избирането му за народен представител. Колегата Костадинов, за
бляскавото представяне на неговата партия на изборите и отказа му от
субсидия. И естествено колегите от ГЕРБ за убедителната победа на
изборите. По отношение на Общото събрание на „В и К“, относно
предоставения отчет от … или извадка от отчета на директора на „В и К Варна“, е една така … четиво, което не дава общо взето представа за
дейността на дружеството и не дава убедителен отговор защо Варна е
градът, който плаща най-висока цена на водата и на „В и К“ услугите.
Направих един така … моля … а … Добрич по-високо … добре. Ами аз
сравних първите 5 града и за сведение така ще Ви кажа: Пловдив - 1,51,
София – 1,80, Бургас – 1,89, Русе – 1,90, Варна – 2,12. След исканото
увеличение, в момента от 15%, ще плащаме 2,44. Мисля, че е крайно
време, независимо, че сме миноритарен участник в … съдружник във „В и
К - Варна“ ООД, да извикаме г-н Вълканов на комисия по „Собственост и
стопанство“, или каквото щете да бъде, и той да даде разяснение поради
кои причини и управленски умения ние трябва да плащаме тази висока
цена на водата. Отделно от това, ако направим така един бърз анализ ще
видим, че в крайна сметка така увеличените приходи, около 40% от тях се
дължат на повишаване на цената на водата от 1 юли, отделно от това
нарастват несъбираемите … задълженията на клиенти към дружеството и
т.н, и т.н. И в тази връзка мисля, че е уместно да така, да подходим поотговорно към цената, която плащат варненци, а именно да вземем едно
по-активно участие както във формирането на бизнес програмата на
дружеството, така и в неговото управление. За съжаление нашият
механизъм е само чрез нашия представител в Общото събрание, защото
такава е структурата на дружеството – ООД. И моето предложение е
нашият представител да не подкрепи доклада на директора, да гласува

против него и да гласува и по точка 2 против финансовия отчет, защото
сами разбирате, че един такъв финансов отчет, който на всеки 6 месеца или
1 година носи до драстично увеличаване цената на водата и съответните
услуги, за мен лично като общински съветник е неприемливо. От друга
гледна точка обаче, за да увеличим нашата тежест във взимането на
решения във „В и К“ дружеството аз имам 2 предложения. Едното е
кардинално, другото е палиативно. Кардиналното предложение е да вземем
едно решение, в което да помолим или да отправим предложение на
Министерството на регионалното развитие, с което 51%-те процента на
държавата да бъдат прехвърлени пропорционално на останалите
съдружници, т.е. на общините на територията на област Варна, с което
Община Варна да поеме пряко ангажимента за управление на „В и К“
дружеството и съответно да носи своята отговорност при формиране на
цената …
Тодор БАЛАБАНОВ
Закон има. Законово положение.
Григор ГРГОРОВ
Добре, добре, добре, тогава палиативното е да го преобразуваме в
акционерно дружество, в което да въведем двустепенна система на
управление. Да има борд на директорите, в които да има и представител на
Община Варна …
Тодор БАЛАБАНОВ
Двустепенна … Значи управителен и надзорен съвет …
Григор ГРИГОРОВ
… управителен и надзорен съвет… да, да, което Община Варна и
другите общини да имат представители и съответно да могат да участват
във вземането на решения, защото в момента реалните управленски
решения се вземат от изпълнителния директор г-н Вълканов. Резултатите
са тези, които ги споменахме. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н Григоров. Г-н Атанасов? Реплика на г-н Григоров
или мнение по точка от дневния ред?
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги,
само един лек анализ на това, което г-н Григоров каза. Законовото
положение няма как да бъде променено в момента, по отношение на
неговото предложение. По отношение на цените на предоставените В и К

услуги на потребители се регулират от Комисията за енергийно и водно
регулиране, с което слагаме точка по въпроса на коментара. По отношение
на участието, макар и мажоритарно, Община Варна, миноритарно, макар
да е участието … то има 35%. Няколко са нещата, на които искам да
акцентирам. Това са във вземанията, т.е. това са структурата на
търговските и съдебните вземания на … е следната и това е, че около
17 624 000 са тези, като някъде около 4 млн., малко над 4 млн. са
присъдените такива. Просто при обсъждането да бъдат предоставени от
страна на управата на търговското дружество мерки, с които да бъдат
намалени тези вземания. Община Варна е показала, че има опит в това и
доколкото си спомням от шейсет и няколко милиона бяха сведени
задълженията до около 20, така че има достатъчно управленски прийоми,
които могат да бъдат приложени към това търговско дружество. И още
един въпрос искам да повдигна. Той е свързан с Наредба 4 от 2004 година,
която обслужва „В и К“. В момента се … има една кампания за подмяната
на централните водомери на етажните собствености в самия град. Това се
извършва от фирма, която е спечелила търга, доколкото знам през
дружеството и това е един проблем, който може би трябва да бъде
поставен и на самото общо събрание, защото централните водомери и
изчисленията във водомерите в етажната собственост на всеки един от
абонатите се получава разлика. При смяната на централен водомер тази
разлика, която е в плюс за водомерите, които са общата стойност на
водомерите в етажната собственост се получава, защото някой път хората
ги няма, надписват се. Има достатъчно субективни и обективни фактори,
но тази разлика, по същата тази наредба, която цитират служителите, се
регулира когато се създаде комисия, засекат се общите водомери, засече се
централния водомер и ако има разлика, която е описана в наредбата по
отношение на процентите, това нещо трябва да се регулира, защото не
бива да бъдат ощетявани абонатите, ако има такава голяма разлика, така че
моля, ако може представителя да повдигне този въпрос на Общото
събрание, защото той е важен, а в момента тече тази кампания точно.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Колеги, други мнения и съображения? Г-н Бюлбюлев,
заповядайте.
Пейчо БЮЛБЮЛЕВ
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н Балабанов, уважаеми колеги,
Дружеството, знаете преди да го вземе под управление г-н Вълканов, на
какво дередже беше. Абсолютно никой не може да си прави тук някакви
изводи без да отчете тази разлика. Дружеството беше в абсолютно
пропаднало – 4 - 5 милиона имайте предвид, че имаше задължение,

дружеството. Добре, 8 милиона, прав сте … Едните бяха вземания, които
не можаха да се осъществят тогава за времето. Какво искам да Ви кажа.
Навсякъде в страната се вдигат цените. Не знам по какъв начин, г-н
Григоров, го изчислихте това нещо, че 40% идват от това, че са повишени
цените. Обаче реално, в момента, имаме печалба спрямо миналата година
знаете каква е печалбата. Тя е написана. Спрямо по-миналата година
знаете каква е печалбата и тя е написана. Няма смисъл да Ви чета, преди
малко даде достатъчно аргументи и факти за това. Така че всякакво
решение друго освен да поставим този въпрос за разликата във
водомерите, главен водомер и водомерите на етажната собственост е
неправилно решение за мен. Вие можете да ми предлагате това нещо да не
го одобря, но това няма да стане. Планът и отчетът са много добри.
Разбрахте ме, нали? Благодаря за вниманието.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н Бюлбюлев. Няма нужда от толкова много емоции.
Колеги, не виждам други мнения и съображения. Подлагам на гласуване
предложението на г-н Григоров първо по точка първа от дневния ред, по
точка първа и втора от дневния ред да се гласува „против“. Нали така, г-н
Григоров, беше Вашето предложение?
Режим на гласуване, колеги. Не е представител г-н Бюлбюлев, зад
Вас е представителят – г-н Георгиев. Подлагам на гласуване
предложението по точка първа и втора от дневния ред, нашият
представител г-н Кирил Георгиев да гласува „против“ отчета на
управителя за дейността на дружеството и годишния финансов отчет.
Режим на гласуване. Така е направено предложението, така го предлагам
на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 3; против – 9; въздържали се – 21;
отсъстващи – 18, предложението не се приема.
За протокола: Костадин Костадинов – „за“, Антоан Влаев – „за“.
Други колеги, които не са успели да гласуват? Даниела Димова и д-р
Лидия Маринова и двете “въздържали се”.
Колеги, изчитам проекта за решение, който имате разпространен:
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

633-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за

упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от
капитала на търговските дружества и във връзка с Покана рег.№
ОС17000269ВН/06.04.2017 г. от Управителя на „Водоснабдяване и
канализация – Варна“ ООД, Общински съвет – Варна упълномощава
представителя на съдружника община Варна – общинският съветник
Кирил Георгиев Георгиев, да участва в редовно Общо събрание на
съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна ” ООД, което
ще се проведе на 20.04.2017 г. от 11:00 часа в зала „Колегиум“, ет.І в
сградата на Централно управление на дружеството, гр.Варна, ул.“Прилеп“
№ 33, и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред
точки, като има следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Отчет на Управителя за
дейността на дружеството през 2016 г.“ - Да участва в разискванията по
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на
община Варна.
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2016 г.“ - Да участва в разискванията
по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на
община Варна.
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разпределяне на печалбата на
дружеството за 2016 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на дипломиран експертсчетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2017 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
633-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
решава след участието си в Общото събрание на съдружниците на
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, общинският съветник
Кирил Георгиев Георгиев, на следващото заседание на Общински съвет –
Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за
сведение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 29; против – 1; въздържали се – 4;
отсъстващи – 17, предложението се приема.
Колеги, които не са успели да гласуват? „Против“ – Костадин
Костадинов, „против“ ли?

Костадин КОСТАДИНОВ
Да.
Тодор БАЛАБАНОВ
За протокола: Костадин Костадинов – „против“, Антоан Влаев –
„въздържал се“, Лидия Маринова и Даниела Димова – „за“.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на г-н Атанасов,
което е извън проектите прочетени за решения, по отношение на
вземанията да ни бъде предоставен отговор каква политика е предприело
дружеството с оглед повишаване на събираемостта по отношение на
несъбраните вземания. И вторият въпрос, само да ми припомните. А, по
отношение на засичане, на отчитане на разликите между отчетените
стойности на централен и водомери в самостоятелни обекти при сгради в
режим на етажна собственост. Да изискаме информация и отговори и в
случай, че съответният председател на комисията по собственост например
прецени да поканим г-н Вълканов на заседание да даде разяснение по тези
две теми. Режим на гласуване, колеги.

634-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
решава да изиска информация от Управителя на „Водоснабдяване и
канализация – Варна“ ООД относно предприетата политика на
дружеството за повишаване събираемостта на несъбраните вземания на
дружеството, както и по отношение на начина на регулиране на разликите
между отчетените стойности на централния водомер и водомерите в
самостоятелни обекти при сгради в режим на етажна собственост.
Резултати от гласуването: за – 31; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 19, предложението се приема.
За протокола: Кирил Георгиев – „за“, Антоан Влаев – „за“, Костадин
Костадинов – „за“, Антоанета Цветкова – „за“. По-високо, не се чува. За
протокола: Даниела Димова – „за“, Лидия Маринова – „за“.
Предложението се приема. Уважаеми колеги, преди да закрия
заседанието за много кратко изказване давам думата на г-жа Марица
Гърдева.
Марица ГЪРДЕВА
Наистина е много кратко и много хубаво. От 14-то международно
туристическо изложение „Културен туризъм“ Велико Търново, току що
пристигна почетна грамота до „Държавна опера“ – Варна при Театрално-

музикален продуцентски център – Варна за продукта мюзикъл „Граф
Монте Кристо“ за най-оригинален плакат за събитие в областта на
културния туризъм за 2016 г. и много се радваме, че нашата опера получи
тази награда. Ще ми позволите да я дам на г-жа Димова.
Тодор БАЛАБАНОВ
Желаете да я връчите. Заповядайте.
Даниела ДИМОВА
Г-жа Соня Георгиева я донесе от Търново. Много се радваме
наистина.
Тодор БАЛАБАНОВ
Уважаеми колеги, благодаря Ви.
заседание на Общински съвет – Варна.
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