П Р О Т О К О Л
№ 15
Петнадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под
ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор
Балабанов, се проведе на 30.01.2017 г. (понеделник) от 09:00 ч. до 18:00
ч.
Присъстват 42 общински съветника, отсъстват:
Божидар ЧАПАРОВ
Борислав ГУЦАНОВ
Ганчо ГАНЕВ
Данаил ПАПАЗОВ
Кирил ГЕОРГИЕВ
Костадин КОСТАДИНОВ
Мартин БАЙЧЕВ
Неджиб НЕДЖИБОВ
Сали ИСЕИН
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще помоля отново за тишина в залата. Благодаря. По уважителни
причини от днешното заседание отсъстват колегите Мартин Байчев,
Божидар Чапаров, Костадин Костадинов, Борислав Гуцанов, Неджиб
Неджибов и Ганчо Ганев.
Преминаваме към разглеждане на дневния ред на днешното
заседание на общински съвет. Първо предлагам на Вашето внимание една
промяна, която е чисто процедурна предвид факта, че преди разглеждане
на бюджета на общината, следва да бъде разгледана Програмата за
управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 г. и
Програмата за приватизация за 2017 г., а именно като точка трета от
предложения за решения от ПК „Собственост и стопанство“ да стане
точка втора от дневния ред. И точка четвърта от дневния ред, разглеждане
на предложения от „Комисия по приватизация и следприватизационен
контрол“ да стане точка трета. Единствено и само разместваме позициите
на точките от дневния ред във връзка със законовото изискване първо да
бъде разгледана Програмата за приватизация и Програмата за управление
и разпореждане. Има ли мнения и съображения по така направеното от мен
предложение. Не виждам. Режим на гласуване. Да, момент, че има проблем
със системата.
Режим на гласуване, колеги. Промяна в дневния ред.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 11, предложението се приема.

За протокола Пейчо Бюлбюлев и Светлан Златев – „за“.
Следващото предложение е за включване на нова подточка в точка
четири, нови подточки, извинете. В точка четири разглеждане на
предложения от ПК „Финанси и бюджет“ относно: първо даване на
съгласие за отпускане на финансови средства на „Специализирана болница
за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД,
да, всъщност по „Финанси“ е това. Минало е на комисия, разгледано и
съответно дадено положително решение на ПК „Финанси и бюджет“.
Имате думата за мнения и съображения. Г-н Атанасов, заповядайте.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, няколко бяха
забележките по отношение на това предложение. Първо, надлежно то не е
минало през комисия. Това е първата забележка, нарушение на
правилника. Второто, което искам да обясня. В подробната разпечатка,
която ни е предоставена от управителя на лечебното заведение присъстват
доста разходи, които според мен, освен че са за стари периоди, би трябвало
да направим и подробна разбивка. Вътре виждаме кетъринг, вътре
виждаме двадесет и няколко хиляди за адвокатски хонорари и доста други
неща, които според мен не са подробно разписани. Кога, за какъв период,
на какво основание и най-важното, което е въпросът ми е такъв, защото са
разделени искането на две. Имаме ли право да финансираме заплатите и
ако нямаме, то като цяло, според мен това предложение трябва да отпадне.
Да си влезе по надлежния ред, да си мине през комисиите, да се направи
подробно разчета. И това щеше да се случи, ако администрацията не беше
блокирала работата на комисията и ще кажа защо. Ние бяхме гласували
такава комисия, избрахме членове от общинския съвет, също от
администрацията трябваше да бъде предоставено. От страна на
администрацията такъв човек нямаше. Не се събра комисията, така че
може би решението на всички тези проблеми щеше да бъде естествено, ако
имаше тази комисия и бяхме погледнали какви са тези разходи. Бяхме
разгледали проблемите, излезем с един доклад и се види цялостния развой
на целия този казус с почти четири милиона, три милиона и колко вече ще
станат по тази болница. Категорично съм против тази точка да влиза по
този начин. Благодаря за вниманието.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Атанасов. Други мнения, колеги.
Само ще допълня, г-н Атанасов, вероятно има предвид, че не е
минало през комисия по „Здравеопазване“, защото казахте не е минало на
комисия. През комисия „Финанси и бюджет“ мина предложението. Не
виждам други мнения и съображения. Режим на ... Няма да подлагам,
колега, Вашето предложение, директно подлагам по същество. В случай,
че бъде прието или ако желаете ще подложа да отпадне от дневния ред е

предложението Ви, а то не е включено в дневния ред. За това предлагам,
нали, писменото предложение да бъде разгледано, в случай че мине, ще
отговори и на Вашето предложение.
Режим на гласуване по предложението, което прочетох за включване
на точка в дневния ред, като подточка 16 в точка 4 – разглеждане на
предложения от ПК „Финанси и бюджет“ за включване на точката в
дневния ред. Режим на гласуване. Изчетох, г-н Григоров. Отпускане на
финансови средства на ТУБ диспансер-а. Подробно изчетох. Имате
материалите, също така изпратени на таблетите, на e-mail-те.
Резултати от гласуването: за – 27; против – 6; въздържали се – 8;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
Светлан Златев за протокола - „против“.
Следващото предложение, колеги, е за включване на нова точка 11,
разглеждане на предложения от ПК „Архитектура, строителство,
устройство, организация и развитие на територията на общината и
населените места” с три подточки, а именно: одобряване на ПУП – План за
регулация и застрояване за имоти, находящи се в район „Вл. Варненчик“,
гр. Варна, одобряване на ПУП – ПРЗ за имоти в м. „Джанаварски път“,
район „Вл. Варненчик“, гр. Варна и одобряване на ПУП – ПРЗ за
урегулиран поземлен имот VI – 2071, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна.
Разгледани са на комисия и има положително становище от комисията.
Имате думата за мнения и съображения. Г-н Атанасов, заповядайте.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. По точката просто
искам да кажа, когато дойде в дневния ред, ще моля да бъде поканен или
главния архитект или юристът …
Тодор БАЛАБАНОВ
Направено е вече.
Христо АТАНАСОВ
Да, това ми беше предложението. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Други мнения и съображения, колеги. Не виждам. Режим
на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 12, предложението се приема.

Д-р Митковски за протокола – „за“. За протокола Светлан Златев –
„за“.
Последното писмено предложение, което е постъпило за включване
на нова точка в дневния ред под номер 12 – разглеждане на предложения
за решения от ПК „Наука и образование” относно приемане на „Система от
правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на
територията на община Варна“. Също е разгледано на комисия по
„Образование“ и е дадено положително становище. Имате думата за
мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
Светлан Златев за протокола – „за“.
И последното, извинявам се, наистина писмено предложение за
включване на точка в дневния ред е към точката „Собственост и
стопанство“, а именно която вече стана номер 2, да бъде включена като
подточка 3 – предложение относно определяне предназначение на жилища
и включването им във фонд „Жилища за настаняване под наем на
граждани с установени жилищни нужди”, фонд „Ведомствен” и фонд
„Резервен”.
Имате думата за мнения и съображения. Имате го изпратено
предложението още миналата седмица на e-mail-те Ви. Единствено и само
не става въпрос за разпоредителни сделки. Става въпрос за прехвърляне от
фонд във фонд. Имате думата за мнения и съображения, колеги. Не
виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
Колеги, имате думата за предложения за включване на други точки
или отпадане съответно на такива или изменение, или допълнение в
дневния ред. Заповядайте, г-н Атанасов първи изрази желание.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. На
предното заседание отпадна една точка по един проект, който е „Виа
Понтика“. Тук са председателя на сдружението и юристът, колега ми е.
Просто се обърна към мен и разгледах проекта подробно. Тук е един
проект, който няма финансиране от общината, не е от този тип „меки
проекти“. Не съм запознат с подробности какви са мотивите той да бъде
отпаднал. Предния път, мисля че не беше разписан нещо в
администрацията. Ако това в момента е налице, той може да бъде в

дневния ред. Аз предлагам да влезе като точка в дневния ред към
комисията, мисля че „Наука и образование“ беше вкарано като
предложение тогава. Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Атанасов. Мнения и съображения, колеги, по така
направеното предложение от г-н Атанасов. Не виждам. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 19; против – 0; въздържали се – 21;
отсъстващи – 11, предложението не се приема.
Необходимото мнозинство е повече от половината от
присъстващите. 19 – „за“, „против“ – 0, „въздържали се“ – 21,
„отсъстващи“ – 11, предложението не се приема.
Колега, дадох възможност за изказвания, мнения и съображения по
темата. Такива не бяха изразени от никой. Дадох възможност, не е да не
съм дал, а да съм пристъпил към гласуване, така че други предложения за
включване на точки в дневния ред, уважаеми колеги.
Оспорвате гласуването, така ли да разбирам?
Оспорено е гласуването от страна на г-н Григоров. Подлагам отново
предложението на г-н Христо Атанасов на гласуване. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 18; против – 0; въздържали се – 23;
отсъстващи – 10, предложението не се приема.
Имате думата, колеги, за други предложения за включване на точки в
дневния ред или отпадане съответно на такива. Колегите не виждам да
имат предложения. Г-н Росен Марков. Заповядайте.
Росен МАРКОВ - /гражданин/
Добър ден, Росен Марков. Вкарал съм го предварително като
предложение и съм с молба към всички Вас, като варненци и християни.
Към точка 2-15 да се допълни отпускане на финансови средства за нуждите
на Варненска и Великопреславска света митрополия конкретно и за
неотложния ремонт на църквата на централни гробища, град Варна. Там се
извършват стотици и стотици църковни погребения, а тя е в окаян вид.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Марков. Мнения и съображения. Изчакайте, госпожо,
само. Ще Ви дам възможност. Не виждам мнения и съображения. Режим
на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 10; против – 1; въздържали се – 29;
отсъстващи – 11, предложението не се приема.

Заповядайте, госпожо.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
За протокола – Мария Димитрова, адвокат и инженер. Искам да
попитам, понеже има спорни точки, които сте включили в Програмата за
управление, която поради мое настояване, че не може с Програма за
управление да се продават сгради и имоти. Преди седем години беше
прекръстена Програма за управление и разпореждане с общинска
собственост, че в нея има включени няколко спорни имота, част от които
искаме да отпаднат, а друга част да се конкретизират точката, в която са
включени. Въпросът ми е сега ли трябва да формулираме отпадането на
имотите и преформулирането на точките в тази програма или когато
започне да се разглежда точката, но да не ни откажете тогава?
Тодор БАЛАБАНОВ
Тъй като колега имам право да Ви давам безплатни консултации,
нали …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Заповядайте …
Тодор БАЛАБАНОВ
… ще си позволя да Ви кажа, че имате право в точката по
„Собственост“ …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Добре, защото сега казахте …
Тодор БАЛАБАНОВ
… да отправите вашето предложение.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Имате в предвид да отпадне цяла точка.
Тодор БАЛАБАНОВ
По същество. Имате предвид за отпадане на обекти от програмата,
Вие това казахте.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Да, а Вие имате предвид сега, че могат да се обсъждат …
Тодор БАЛАБАНОВ
В момента разглеждаме дневния ред или нали всъщност дали да
отпаднат определени точки или да бъдат включени такива.

Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Добре.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Мнения и съображения. Колеги, други предложения,
извинявам се. Не виждам. Подлагам на гласуване дневния ред в едно с
направените изменения и гласувани от Вас. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Питания и отговори на питания.
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Собственост и
стопанство” относно:
(1) – приемане на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.
(2) – даване на съгласие за сключване на предварителен договор по
чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията за недвижим имот,
находящ се в гр. Варна, селищно образувание „Боровец-юг“.
(3) – определяне предназначението на жилища и включването им във
фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени
жилищни нужди”, фонд “Ведомствен”, фонд “Резервен”.
3. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по
приватизация и следприватизационен контрол относно:
(1) – приемане на Отчет за изпълнението на Годишния план за
приватизация за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
(2) – приемане на Годишен план за приватизация за 2017 г.
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси и
бюджет” относно:
(1) – приемане на бюджета на Община Варна за 2017 г. по приходи
и разходи и приложенията към него.
(2) – даване на съгласие за заемообразно финансиране от бюджета на
Община Варна за 2017 г. по проект „100% Youth City“ по програма
„Еразъм +“.
(3) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и
упълномощаване кмета на Община Варна да издаде запис на заповед в
полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, по
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за изпълнение на проект „Естетизация и модернизация на
градската среда във Варна“ по процедура на директно предоставяне на

БФП „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014г.-2020г. – Варна“.
(4) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и
упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде запис на заповед в
полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за
изпълнение
на
проект
„Модернизация
на
образователната
инфраструктура на територията на град Варна“ по процедура на
директно предоставяне „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014г.-2020г. – Варна“.
(5) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и
упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед в
полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, по
АДБФП за изпълнение на проект „Подобряване и модернизиране на
образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско
стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална
гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“ в рамките на
процедура на директно предоставяне на БФП „Подкрепа за
професионалните училища в Република България“, Приоритетна ос
„Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма
„Региони е растеж" 2014 г.- 2020 г.
(6) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно
финансиране от бюджета на Община Варна за 2017 г., за реализиране на
допустимите разходи по проект „Ефективно управление на градовете
чрез дигитални инструменти, социални медии и съдържание,
генерирано от потребителите“.
(7) – даване на съгласие за финансиране от бюджета на Община
Варна по проект „Възстановяване водопроводимостта на охранителни
канали на територията на кв. „Аспарухово“, гр. Варна за предоставяне
на безвъзмездна помощ от фонд „Солидарност“ на Европейски съюз.
(8) – даване на съгласие за заемообразно финансиране от бюджета на
Община Варна за 2017 г. по проект „Комплексни услуги за достоен и
независим живот“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ в район „Одесос“, район „Приморски“, район
„Младост“, район „Аспарухово“ и район „Владислав Варненчик“ –
Община Варна.
(9) – осигуряване на гориво за отопление на културните
институти на град Варна.
(10) – даване на съгласие за сключване на Споразумение за
сътрудничество между Община Варна и Варненската и
Великопреславска св. Митрополия.
(11) – отпускане на финансови средства на ТВ „Черно море” за
реализиране на телевизионно предаване „Европейска Варна”.
(12) – отпускане на финансови средства на „Дарик радио – Варна”
за съвместен медиен проект „Зала Пленарна”.

(13) – отпускане на финансови средства на „Радио Варна“ за
медийно отразяване на културни, спортни и обществени прояви в Община
Варна и в подкрепа на инициативата „Варна – Европейска младежка
столица 2017 г.“
(14) – отпускане на финансови средства на „Регионален
телевизионен център – Варна” за съвместна работа на Община Варна,
Общински съвет – Варна и РТВЦ - Варна.
(15) – отпускане на финансови средства за нуждите на Варненската
и Великопреславска св. Митрополия.
(16) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД.
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Транспорт”
относно:
(1) – даване на съгласие за провеждане на процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Възлагане на обществен превоз на
пътници по линиите от Републиканската транспортна схема от
квотата на Община Варна“.
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Здравеопазване”
относно:
(1) – даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура
на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“
ЕООД.
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Социални
дейности и жилищна политика” относно:
(1) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонални пенсии.
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Европейски
въпроси и международно сътрудничество” относно:
(1) – даване на съгласие за участие на Община Варна чрез Общинско
предприятие „Управление на проекти и озеленяване“, като партньор по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", одобряване текст
на проект за Споразумение за партньорство и упълномощаване кмета на
община Варна да го подпише.
9. Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Благоустройство и комунални дейности” относно:
(1) – изменение на Решение № 2589-8(45)/09.04.2003 г. на Общински
съвет – Варна.

10. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура и
духовно развитие” относно:
(1) – изменения в Правилника за работа на фонд „Култура” на
Община Варна.
(2) – допълнения в Насоки за кандидатстване по направленията
на общински фонд „Култура” 2016 г.
(3) – избор на временни членове на Експертния съвет на фонд
„Култура”.
11. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Архитектура,
строителство, устройство, организация и развитие на територията на
общината и населените места” относно:
(1) одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване за имоти, находящи се в район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.
(2) одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване за имоти, находящи се в м. „Джанаварски път“, район „Вл.
Варненчик“, гр. Варна.
(3) одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване за урегулиран поземлен имот VI – 2071, по плана на кв.
„Изгрев“, гр. Варна.
12. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука и
образование” относно:
(1) – приемане на „Система от правила за електронен прием в
първи клас в общинските училища на територията на община Варна“.
13. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни
органи и представители на Община Варна в общото събрание на
търговските дружества, собственост на Община Варна.
14. Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – Варна.
15. Дискусия с гражданите.
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 9, предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред.

І.
По точка първа от дневния ред:
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата. Г-н Григоров, заповядайте.
Григор ГРИГОРОВ
Питането ми е към г-н кмета във връзка с това, че съм член на
комисията по „Социални дейности“ и с отправен въпрос от
неправителствени организации, които предлагат социални услуги в
сферата на социалното подпомагане. От 2015-та година област Варна и
респективно Община Варна няма стратегия за развитието на социалните
дейности, което налага да се приемат на парче годишните програми. Без да
има оценка за тяхната необходимост, за това какво е свършено през
изминалия отчетен период и каква е стратегията и необходимостта в
областта, и респективно в общината, от разкриване на нови социални
дейности или закриване на така съществуващи, поради отпаднала
необходимост. Въпросът ми е следният, може ли г-н кметът да поеме
ангажимент, защото знаем, че все пак областният управител е от ГЕРБ и
той по партийна линия, така да кажем, да инициира таза стратегия на
областно ниво и респективно Община Варна да може от там нататък да
направи своята стратегия за развитието на социалните услуги в общината.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Григоров. Други въпроси? Д-р Липчев, заповядайте.
Петър ЛИПЧЕВ
Уважаеми колеги, въпросите които аз ще поставя са два или по две
теми. Първата тема е едно решение на Върховен административен съд от
21.01.2017 г., което е окончателно. То касае едно наше решение от
28.12.2015 г., когато имаше заседание на общинския съвет в една точка. На
това заседание беше приета промяна по предложение на колегата
Станислав Иванов – председател на комисията по „Финанси и бюджет“ за
вдигане на местния данък от 2,6% на 3%, което е максималният размер на
този данък, минималният е 0,1%. Тогава имаше известен дебат и тук съм
си взел и протокол от съответното заседание, като имаше аргументи
против предложението, че не е направено достатъчно време обсъждане с
гражданите. Няма достатъчно аргументи за предлагането и приемането на
такова решение. Тогава даже е записано в протокола, че г-н Балабанов е
казал, че обсъждането е достатъчно, че аргументите са на лице. Освен това,
след консултация от директора на местни данъци и такси, той е казал, че
евентуално в общинския бюджет, въз основа на това предложение, ще

постъпят 2 700 000 лв. На 27.04 въпросното решение е обжалвано от
гражданин. Гражданинът се казва Христо Иванов. След неговото
обжалване Административен съд – Варна отменя решението на общинския
съвет с мотивите, с два основни мотива, че няма достатъчно аргументи и
не е спазена процедурата. На 26.01.2017 г. Върховен административен съд
потвърждава решението на варненския административен съд, като допълва
и мотивите за това решение, горе долу в същата посока. Ще Ви зачета
някои от аргументите на върховния административен съд. Основно това е,
че предложението на общинския съветник в случая е без нормативнорегламентирано съдържание. Изписаните общи съображения не променят
извода на съда. Следователно, като е констатирал допуснатите нарушения
на императивно установените норми по изработване и приемане на
предложението за изменение на чл. 2, ал. 34 от наредбата на общинския
съвет. Това е на този етап. И въпросът ми е следния, какъв е размерът на
събрания данък до момента от това повишение? Какъв е механизмът по
които тези пари ще бъдат възстановени на гражданите? И какво ще стане,
ако някои от гражданите заведат и допълнително дела за нанасяне на
вреди, въз основа на неправомерно събираните пари от общината? Това е
по едната точка. Имам още един въпрос. По две теми, ако обичате.
Тодор БАЛАБАНОВ
Само че въпросите са до два. До тук зададохте три.
Петър ЛИПЧЕВ
Аз мисля, че въпросът е от голям обществен интерес. Ще Ви задам
въпрос, който съм Ви го задавал, г-н кмете, на който не ми беше даден
отговор. Става въпрос за едно решение на общинския съвет от 2012 г. за
построяване на преместваем обект в кметство Аспарухово или в района на
кметство Аспарухово. Стойността на обекта някъде тогава беше около 1
млн. лв., изпълнен от фирмата „Весела“ … там. В последствие обектът
беше разграбен, разрушен и ликвидиран и бях задал въпроса преди 3-4
месеца беше. Какъв размер са точно направените разходи от Община
Варна и кои са длъжностните лица, които са виновни? И какво е направено
по събираемостта на тези средства или по получаването на някакви
административни наказания въз основа на липсата на този обекти и
разходваните средства? Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Ще си позволя да дам отговор по … , да поканя по-скоро
адвокат-довереника да даде отговор по отношение на втората част от
първия Ви въпрос.
Петър ЛИПЧЕВ
Ако може, да, този въпрос за средствата … Защото действително
хората се вълнуват, механизмът по който те ще бъдат събирани и горе долу

от кой момент нататък ще се събират 2,6% или 3% от местния данък? Как
ще се процедира?
Тодор БАЛАБАНОВ
Нека да дадем възможност на адвокат Деяна Стефанова да даде
отговор на така поставения от Вас въпрос по отношение на
възстановяването на средствата. За размерът няма как тя да отговори колко
е събрано повече, нали, ще Ви бъде предоставена информацията.
Предполагам няма да има проблем. Заповядайте.
Деяна СТЕФАНОВА
Уважаеми общински съветници, по силата на съдебно решение
постановено по административно дело 8805/2016 г. от 26.01.2017 г., ВАС
оставя в сила решението на Административен съд – Варна, с което е
отменен чл. 34, ал. 2 от Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Варна. Решението влиза в сила от деня
на постановяването му и е окончателно, т.е. от 26.01.2017 г. Доколкото
наредбата е подзаконов нормативен акт подадената жалба срещу
решението не спира изпълнението й и същата действа до отмяната й на
26.01.2017 г. Съгласно чл. 195, ал. 1 от АПК, подзаконовият нормативен
акт се смята отменен от деня на влизането в сила на съдебното решение. За
периода от приемане на решението до неговата отмяна, с влязло в сила
съдебно решение, този акт се счита за законосъобразен и поражда правни
последици, т.е. отмяната на решението няма обратно действие и не може
да преуреди възникналите обществени отношения. В този смисъл е и
тълкувателно решение № 2 от 27.06.2016 г. на Върховен административен
съд по тълкувателно дело № 2 от 2015 г., т.е. отмяната няма обратно
действие. Наредбата е прилагана до нейната изрична отмяна, с влязъл в
сила съдебен акт, т.е. от 27.01.2017 г., по силата на съдебното решение,
размерът вече на данък придобиване е 2,6%, а събраният размер от 3% е
законосъобразно събиран.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. На останалите въпроси ще Ви бъде отговорено
съответно. Имате думата колеги за други питания. Г-жо Георгиева,
заповядайте.
Милена ГЕОРГИЕВА
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, искам да Ви запозная с
един проблем, който засяга живущите в селищно образувание „Боровец“ и
„Ракитника“, а именно цената на автобусния билет до и от тези селищни
образувания. В момента той е на стойност 1,40 и се смята, че това е
крайградска зона. С влизане в сила обаче на новия устройствен план на
Община Варна всички бивши селищни образувания стават урбанизирани
територии. Новото зониране на Община Варна е определено с решение на

общинския съвет от 19.12.2012 г. Съгласно Закона за административнотериториалното устройство на Република България, територията на района
е част от територията, включена в строителните и землищните граници на
града. Със Закона за териториалното деление на столична община и
големите градове е определен териториалният обхват на район
„Аспарухово“. А именно: район „Аспарухово“ с граници Черно море до
вълнолома, Пристанище „Варна“, ЖП гара, северен пътен възел на
„Аспарухов мост“, северния бряг на Варненското езеро, до и по северната
и източната граница на село Звездица, до и по северната граница на
община Аврен с община Варна. Следователно землището на селищно
образувание „Боровец“ и „Ракитника“ попадат в границите на град Варна,
район „Аспарухово“. Колеги, предлагам Ви с наше решение да поправим
тази несправедливост за цената на билета, който в момента е 1,40.
Предлагам Ви да вземем решение, с което да задължим управителя на
„Градски транспорт“ да намали цената на автобусния билет на 1 лв., както
е по другите градски линии.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-жо Георгиева. За протокола ще отбележа само, че
такива възможности … първо е разгледан на комисия. Г-н Джиков в
момента не е в залата явно, може би щеше да отговори. Разгледан е на
комисия и е отправен въпросът към „Градски транспорт“ да коригира
съответно цената. Това е предложение на колегите Димитър Колев, Иво
Иванов и Милена Димова, ако се не лъжа, както и г-н Мартин Златев,
който на комисия даде устно предложение. От тук насетне в тази точка
няма вече как да включим точка в дневния ред. Трябваше в предходната,
чисто процедурно, а не в питания, защото в питанията … Толкова по тази
тема. Аз бих могъл да изискам информация да видя изпълнено ли е
решението на комисията. Други колеги имат ли питания към кмета? Не
виждам. Сега ще дам думата, момент … да, разбира се, ще Ви дам
възможност. Нека първо на дамата да дадем думата. Заповядайте.
Кадрия МЕХМЕД - /гражданин/
Г-н Балабанов, за протокола инж. Кадрия Мехмед. Позволете ми да
се приближа до едни светила на правото.
Благодаря Ви. Връчвам Ви две решения. Едното, току що госпожата
каза, че го е прочела. И нямаше да вземам отношение, защото г-н Липчев
много така сериозно формулира въпросите си, но това което г-жа
довереника на общински съвет коментира провокира в мен като един
неюрист и нали съвсем обикновен гражданин да Ви попитам и малко ще
развия дали сте готови да устоите точно на същата комисия, на която беше
взето решението, аз съм присъствала. И по същия начин, със същите
мотиви, отхвърлихте мнението на гражданите и на част от общинските
съветници, чиито мотиви бяха, че процедурата не е спазена. И както
видяхте в съда не издържахте. Просто законите и наредбите в тази държава

са нещо по-различно отколкото желанието и политическата воля, и
налагането на политическо по-силния субект в общинския съвет. Това е
извън протокола. И искам сега, защо Ви връчвам второто решение. През
2015 г., за няколко месеца, аз много …
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате ли само, извинявам се, че Ви прекъсвам. Имате ли питане?
Кадрия МЕХМЕД - /гражданин/
Имам, да, формулирам го. Ето, веднага го формулирам. Първо, във
връзка с решението, с което съдът реши, че са надвзети данъци на хора
придобили собственост в Община Варна. И второто решение Ви го
връчвам, това е решение на съда за това, че през 2015 г. от месец март до
да речем месец септември, за няколко месеца действа една заповед – 1220
на заместник-кмета Пейчев, въз основа на която незаконно са събирани
средства за репатриране на автомобили от граждани на град Варна и
техните гости. Тази заповед е обявена за нищожна в съда, решението е във
вашите ръце. Искам да попитам Вие върнахте ли, може би въпросът е към
г-н кмета и към съответната дирекция, върнати ли са парите от хилядите
граждани, от които са взети противозаконно средства? Втората заповед,
второто решение на съда, с което е решено, че са надвзети незаконно
данъци за придобиване на собственост, пак е на вашето внимание …
Тодор БАЛАБАНОВ
Отново ще Ви прекъсна …
Кадрия МЕХМЕД - /гражданин/
… и отново Ви питам …
Тодор БАЛАБАНОВ
… в съдебното решение не пише такова нещо.
Кадрия МЕХМЕД - /гражданин/
Така … какво не пише?
Тодор БАЛАБАНОВ
Че са надвзети незаконно данъци …
Кадрия МЕХМЕД - /гражданин/
… че увеличението на данъка е незаконно взето …
Тодор БАЛАБАНОВ
… че се отменя разпоредба от наредбата …

Кадрия МЕХМЕД - /гражданин/
… точно така. Както и да го въртите, Вие сте велики светила на
правото. Аз съм просто един обикновен гражданин, нали … както и да го
въртите най-общо взето пред хората, в съзнанието на хората е едно. Просто
са надвзети едни данъци. И Ви питам, в какъв срок кметът на Община
Варна ще оповести начина за връщане на надвзетите данъци и къде, искаме
точно срока и къде на сайта на общината, на таблото, ще ни праща писма
на всеки един гражданин.
Тодор БАЛАБАНОВ
На въпроса Ви беше отговорено …
Кадрия МЕХМЕД - /гражданин/
Това, което госпожата каза, че наредбата е действала. Да така е. Но
бихте ли издържали в съда, с още едно дело, че не следва да се връщат
данъците. Напротив, има друг законов акт, в който се казва, че кметът на
общината ще уреди …
Тодор БАЛАБАНОВ
Административен, административен, а не подзаконов нормативен …
Кадрия МЕХМЕД - /гражданин/
Кметът на общината ще уреди начина за … как се казва … за
възстановяване … за уреждане на обществени … ами Вие сте, така …
Тодор БАЛАБАНОВ
Въз основа на заповедта …
Кадрия МЕХМЕД - /гражданин/
Добре, аз си задавам въпроса. Вие ми отговорете, че няма да ги
върнете на гражданите незаконно взетите …
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Ще Ви бъде отговорено.
Кадрия МЕХМЕД - /гражданин/
И още един въпрос имам. Не Ви ли е малко неудобно … не Ви ли е
малко неудобно да вземате пари от варненци и гостите на Варна
съставяйки документи, които от тях прозира още с виждането на
гражданите им прозира тяхната незаконосъобразност. И за пореден път в
съда се доказа тяхната незаконосъобразност и съдът ги отменя. Кой досега,
г-н кмете, Вие съм абсолютно сигурна, че няма как да сте виновен
персонално, но Вие до сега към кого сте се отнесли да понесе отговорност
за тези незаконосъобразно издадени актове, та да се занимаваме всички в
тази зала с тях? Благодаря Ви.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Беше отговорено на първата Ви част от въпросите.
Категорично. Г-н Златев, искахте думата, заповядайте.
Мартин ЗЛАТЕВ - /гражданин/
Искам да гледам в очите общинските съветници, защото по въпроса
… вземам отношение по въпроса с билета, за автобусния билет за
„Ракитника“ и за „Боровец“. Г-н кмете, г-н председател на общинския
съвет, има вече 2 подписки на граждани на тези селищни образувания. В
едната подписка, за намаляване на билета, г-н Пейчо Пейчев е отговорил,
че „Боровец“ и „Ракитника“ не попадат в територията на град Варна.
Съответно това е отговор от 2015 г. Съответно това е в нарушение на
закона, отговорът, т.е. там фигурира, че „Боровец“ и „Ракитника“ са
градска зона. Аз считам, че това е дискриминация към хората на „Боровец“
и „Ракитника“. Също така искам да ми кажете кога? Аз вече на четири
комисии ходя, бяха въпросите поставени и пред кмета на района. Беше ми
даден отговор чрез, се пита, главния архитект, такъв отговор не получихме.
Сега се пита юрисконсулта, който в личен разговор заявява, че сме в
правото си. Кажете ми, г-н председател на общинския съвет, кога ще бъде
задължен директорът на „Градски транспорт“, тъй като Вие сте принципал
на това предприятие и Вие трябва да го задължите. Да, процедурните неща,
дали влиза в точка или не, не са важни, важно е за мен кога ще се случи
това? Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Златев. Д-р Липчев, въпреки че отново ли за
въпрос или позиция ще изразявате? Имате право и на позиция.
Петър ЛИПЧЕВ
Добре, благодаря. Ще се възползвам и от тази възможност. Към
адвокат-довереника. Просто само да уточни, понеже решението е от 26.01,
точно от кога ще може да се … ще влезе в сила официално и от коя дата
точно ще действа? От същата дата, т.е. вече към днешна дата, защото имах
такъв въпрос преди сесията от нотариус от коя дата те могат да престанат
вече да събират … т.е. вече към днешна дата би трябвало да събират 2,6%.
И за позицията, която Вие ми казахте, че мога да изразя. Аз мислех да
поискам оставката на вносителя на това предложение и Вашата, но
предвид, че Вие сте дали достатъчно аргументи, пък съда да отмени това
решение, благодаря Ви няма да го направя.
Тодор БАЛАБАНОВ
Радвам се, че имате такава позиция. Благодаря Ви. Заповядайте
колега. Може и там. Както Ви е удобно.

Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Много благодаря. Уважаеми г-н кмете, исках преди Вас с уважение
да се обърна към г-н Димитър Новак, който поканих тук. Ако е в залата,
ако може да … защото не го виждам. Поканила съм потомците на г-н
Новак предвид на точката, която е за споменатата от мен преди малко
програма, че е включен имот на фамилията Новак, както и поради още
няколко причини. За съжаление на първи януари тази година ни напусна
нашия бял рицар на морската градина – Георги Тинев Хаджитинев, когото
наричаме бай Георги, който яростно защитаваше тази градина, която
създаде Антон Новак. Искам няколко думи да кажа за него, които много
Ви моля да не ме апострофирате за 5-те минути, защото предварително ще
Ви кажа, ще дам на уважаемия председател документи според, които имам
… много Ви моля, уважаеми господа, общински съветници, много Ви
уважавам. Имам документи, въз основа, на които представлявам и съм
внасяла подписки за хиляди граждани на „Изгрев“, както и за „Подвис“.
Ще Ви обърна внимание, че въпреки че Вие сега стоите тук, а аз не стоя
тук, на тези места, съм … лично за мен на последните избори за общински
съветници са гласували близо 800 души, мога да Ви кажат колегите, които
се занимават с това нещо. Лично за мен, подчертавам, т.е. само около 2/3
от Вас имат тази привилегия, останалата 1/3 я нямат. Лично за Вас да са
гласували толкова хора. Сега …
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля по същество само, да не се отклоняваме.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… по същество. Позволете ми да кажа няколко думи за бай Георги,
който, както казах, се опита да запази делото на Антон Новак. Той е
потомък на великия Георги Сава Раковски и д-р Кръстьо Раковски. Той е
емблематична фигура на протестите за морската градина през 2012 г.
Участва в периода 2008-2016 на много граждански каузи и в протестите за
горите, против добива за шистов газ, против безобразията с плакат „спрете
геноцида над българите“, за инфраструктура и против високите данъци на
кв. „Изгрев“. Кротък човек, с развято знаме над побелялата си глава,
винаги със свой плакат в челните редици. Плакат, най-често с изрисувания
изсечен скат на градината и изсеклите го. Мотивиращ младите с личния си
пример. Благодарение на упоритите протести, подкрепени и от Иван
Станчов, получихме награда „Време 2012“ за активна гражданска позиция
и за внасяне подписка в защита на морската градина. През 2008 г. бай
Георги е опериран от екипа на д-р Чирков, поставени му са 2 метални
клапи и пластика на сърцето, в гърдите му тиктакаше часовниче. След
операцията му е открито раково заболяване, но въпреки това той не се
щадеше. През 2013 г. е инициатор на подписката и събира десетки хиляди
подписи за референдума за морската градина, въпреки че му рязаха гумите
на колата и крадоха номерата. Дарител и спомоществовател. Данко, героят

на Максим Горки, изкара сърцето си, за да покаже на хората пътя в
тъмната гора и да ги накара да повярват в доброто. Бай Георги, с
направеното си от метални клапи сърце, искаше да събуди в сърцата на
варненци любовта към морската градина, създадена от Новак, която
морска градина трябва да я има и любовта на хората към нея също. За нас
бе чест, че го познавахме и бяхме редом с него. Варна има още един
светъл пример за безкористен борец за справедливост, общественик, смел
гражданин и верен приятел, вечна памет на личността и делото му, за да
оцелее несломимия му стремеж към справедливост, смелост и човечност,
за да бъдем всички такива. По повод на смъртта на бай Георги и на
днешното заседание, поканата към Новак, разбрах че през май месец 2016
г. ни е напуснал и Антон Новак-внук. Моля Ви за минута мълчание в памет
на двамата Новак, създателя и внука, и на бай Георги, защитник на тяхното
дело. Моля г-н председател да обявите минута мълчание.

си …

Тодор БАЛАБАНОВ
Госпожо, отказвам да обявя минута мълчание и ще Ви кажа мотивите
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… радвам се тогава, че Димитър Новак не е в залата …

Тодор БАЛАБАНОВ
Госпожо, на предходно заседание на общинския съвет се прие
решение, с което предложения за минута мълчание се правят преди
откриване на заседанието и такива се уважават без да се гласуват и
коментират. Благодаря Ви.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… добре, значи продължавам … втората причина …
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате ли … госпожо …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… имам питания към кмета ...
Тодор БАЛАБАНОВ
Госпожо, изчерпахте времето си за поставяне на въпроси.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… аз затова поставих …
Тодор БАЛАБАНОВ
Ако имате конкретни въпроси без изложения, заповядайте.

Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Имам конкретни въпроси със изложения.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Като конкретният ми въпрос е … значи, вижте тука, тази част от
залата, ако я попитате половината хора ще ми дадат петте си минути,
затова много Ви моля не ме прекъсвайте …
Тодор БАЛАБАНОВ
Госпожо, много Ви моля, не водете диалог с мен. Имате думата да си
поставите конкретно въпросите. Предстоят разглеждания на много
сериозни точки в дневния ред …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… знам, много добре … не случайно започвам с тези неща … защото
тези неща …
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте, имате една минута предоставена от мен да поставите
въпросите си, тъй като сте излязла извън рамките на определеното,
съгласно правилника, време. В противен случай, че не успеете, ще Ви бъде
предоставена възможност в последната точка от дневния ред – дискусия с
граждани и там ще имате неограничена възможност да поставите всичко.
Заповядайте.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Въпросът ми е ще започнете ли, г-н кмете, господа районни кметове,
г-н председател на общинския съвет и господа общински съветници, да
играете ролята, която преди близо 4000 години е играл египетския
владетел. Да следите за спазване хармонията между човека и природата и
между хората в обществото. Исках да продължа, господине, Вие ме
прекъснахте за втората причина да поканя г-н Новак и семейството му е да
попитаме каква е съдбата на подписката за референдума за морската
градина? И защо не се спазва чл. 31, т. 4 от Наредбата за обществения ред,
която Вие сте гласували, вие лично, това е за достъпа на автомобили в
парка. Защо се стига до дела, в които се осъждат полицаи на първа
инстанция, че са си позволили да глобят човек посетил заведение с
автомобила си? Третата причина да поканя Новакови е включване на
сградата, която е предоставена лично на Антон Новак от кмета,
тогавашния на общината, да живее в нея по времето на създаването на
морската градина. Фамилията Новак ме уведоми, че е говорила с
уважаемия г-н кмет и се надявам с тази цел да е включена в програмата.

Говорили са да се създаде музей за Антон Новак. Ако този точка е
направена във връзка с това, приветствам я, но както по-нататък в самата
точка ще Ви кажа искам нейното преформулиране.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, госпожо. Изтече минутката. Ще имате възможност да
поставите останалите си въпроси в последната точка.
Не ме прекъсвайте, ако обичате, … защото има време за изказване.
Благодаря Ви, ще Ви дам възможност в последната точка да направите
своите изказвания.
Много Ви моля не ме прекъсвайте. Предупреждавам Ви за втори път.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Значи …
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, госпожо.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Момент, петте минути ползвам от ...
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще Ви дам възможност. Не може да ползвате които и да искате пет
минути.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Задавам неин въпрос …
Тодор БАЛАБАНОВ
Много моля да спрете микрофона горе в залата. Ще Ви дам
възможност в последната точка да се изкажете, отново Ви казвам. Колеги,
… давам думата. Госпожо, госпожо, благодаря Ви, благодаря Ви, госпожо
… Заповядайте, г-н кмете, за … Не можете да направите изказвания. В
каква връзка е изказването Ви?
/гражданин/
Тази точка по отношение сградата, която е била предоставена на г-н
Новак …
Тодор БАЛАБАНОВ
Точката е, госпожо, „Питания и отговори на питания“. Не е за
изказвания. Затова казах, в последна точка, „Дискусия с граждани“, ще
имате възможност да правите изказвания, каквито намерите за добре.

/гражданин/
Да, разбрах Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Благодаря Ви. Ще Ви дам възможност. Благодаря. Г-н
Портних, заповядайте.
Иван ПОРТНИХ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми съграждани, благодаря за зададените въпроси.
Разбира се, ще отговоря писмено, въпреки че не всички изобщо би
следвало да се насочват към администрацията, но както винаги ще се
опитаме да дадем отговори на тези въпроси. Днес е важен ден. Днес
предстои приемането на бюджета, макрорамката, която ще гарантира
развитието на града ни през следващата година. Използвам случая да
благодаря на всички за активната работа в комисиите. С малки изключения
тя беше наистина конструктивна и съвсем искрено благодаря. Рекордно
висок е бюджетът, който ще се разглежда днес, съчетан със средствата по
европейските проекти и програми за 2017 г., макрорамката надскача 450
млн. Сами разбираме, че това е една прекрасна гаранция за развитието и за
обновяването на града ни и за реализирането на приоритетни политики в
сферите и на социалните дейности, и на здравеопазването, на културата,
образованието, спорта и т.н., така че ще спра до тук. Пожелавам Ви
конструктивна работа и се надявам днес да имаме приет един бюджет,
който бих охарактеризирал и като реалистичен, и като амбициозен, и който
наистина е в интерес на развитието на града ни през 2017 и на всички нас
варненци. Благодаря Ви и успешна работа.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н кмета.
Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждане на точка втора от
дневния ред.

ІI.
По точка втора от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Собственост и стопанство” относно:
(1) – приемане на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.
(2) – даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.
15, ал. 3 от Закона за устройство на територията за недвижим имот, находящ
се в гр. Варна, селищно образувание „Боровец-юг“.
(3) – промяна в предназначението на жилища, включването им във
фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени
жилищни нужди”, фонд “Ведомствен”, фонд “Резервен” и
прехвърлянето им.
Докл.: Юлияна Боева– Председател на ПК „СС“
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Боева, заповядайте.
Юлияна БОЕВА
Уважаеми колеги, точка първа:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД17000369ВН/10.01.2017 г., Общински съвет – Варна приема
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2017 г., съгласно приложение към настоящото решение.
Само да отбележа, че Годишната програма е в съответствие с приета
стратегия още от миналата година.
Лидия МАРИНОВА
Благодаря. Колеги, мнения и съображения? Г-н Атанасов.
Христо АТАНАСОВ
Уважаема г-жо председателстващ, уважаеми колеги, по отношение
на програма само искам да направя едно уточнение. В самата комисия
възникна дебат по … във връзка с жилищата, които са включени в
програмата за продажба. Сега, от комисия, от комисия „Правна“, ще бъде
пуснато едно писмо до всички районни кметове с уточнението да …
съгласно чл. 6, ал. 1, мисля че беше от наредбата, да могат да свикат
комисиите си и да могат да направят предложение към Общински съвет и в
частност към „Правната“ комисия за предложение за промяна, изменение
на наредбата. В частност ще бъде пратено и до секретаря на Община
Варна. Моля освен това и колегите, които изявиха желание за внасяне на

промени в наредбата да го направят, за да можем в най-кратки срокове да
извършим това. Казвам го в тази точка, защото въпросът възникна и беше
така доста дълга дискусията по отношение на наредбата и в частност
точката, която беше за разпореждането с имоти, за продажбата на
апартаменти, които са във фондовете. Благодаря.
Лидия МАРИНОВА
Благодаря, г-н Атанасов. Други изказвания? Да, заповядайте.
Януарий Вичев.
Януарий ВИЧЕВ
Уважаеми колеги, понеже аз така не разбрах, но понеже не съм член
на тази комисия, която е вземала решението на програмата. Но тук като се
разгледаха материалите забелязах, че т. 53, която се взема решение за
ликвидиране на съсобственост, става въпрос за ПИ 101.35.25.62.205. Става
въпрос за 121 квадрата, които са общинска собственост и се предлага да се
предоставят като парцел на другия съсобственик, а това става въпрос за
една градинка в „Чайка“. Така че много моля тази точка да отпадне. Ние
всички знаем какво е напрежението в „Чайка“. Не може малкото зелени
площи, които са там 120 квадрата общинска собственост, озеленяване към
ОДЗ-то да се … с лека ръка да се предоставят на другия съсобственик на
тези два декара, които са в съседство с този парцел. Така че т. 53 според
мен трябва да отпадне. Много моля да се гласува, ако трябва.
Радослав ТОДОРОВ - /гражданин/
Сега искам точно за тази градинка да направя изказване …
Лидия МАРИНОВА
Да, да сега ще уточним. Има ли … от администрацията има ли някой
да уточнят нещата? Да, заповядайте.
Петя ЕНЕВА
За съжаление не съм подготвена за тази точка, ако имам възможност
писмено ще Ви дам пояснение за заявителя, предназначението на имота.
Да има по-голяма яснота, защо е внесено …
Радослав ТОДОРОВ - /гражданин/
Ние обаче … може ли на микрофона …
Лидия МАРИНОВА
Да, да …
Радослав ТОДОРОВ - /гражданин/
Казвам се Радослав Тодоров от кв. „Чайка“ съм и представлявам
гражданския комитет на кв. „Чайка“. Става въпрос за тази градинка. И ме

интересува дали в залата е г-н Влаев и неговия колега, които са запознати с
нещата? Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници,
моля да отложите тази точка както и господина каза, тъй като гражданите
на квартала не са запознати с принципите, които са използвани при
определяне на кои имоти, публична и частна собственост, общинска
собственост, да бъдат продадени, заменени или прекратена собствеността,
съсобствеността. Изключително сме притеснени от факта, че в Годишната
програма за приватизация е включен поземлен имот с идентификатор по
кадастрална карта 10135.2562.205, който е въпросната градинка между
спортното училище и блок 59. Навярно сте чули, че вече има спечелени
няколко дела против подробния устройствен план – ПРЗ на квартала и то
поради факта, че действащия там бе открит и представен в съда.
Първоначално този план от кметството не е бил даден, но той, тъй като
има документация и в София, там е бил издирен и е бил представен в съда.
Буди недоумение факта, защо след като …
Лидия МАРИНОВА
… по-кратко ако обичате само …
Радослав ТОДОРОВ - /гражданин/
… ще свърша до една, две минути. Не повече. Недоумение факта,
защо след като никое от останалите дела не е приключило, а за този район
се водят няколко предмет на разпоредителна сделка, продажба на частно
лице във вид на прекратяване на съсобствеността, стават на 2 декара.
Апетитното парче, което вече е оградено със строителна ограда. Носим
тази част от изгубения от Общината план, 1963 г. Това е 20-ти микрорайон.
И можете да видите мястото нито е отделено, нито е самостоятелно от
двора на детската градина, но е най-вече зелена площ.
Лидия МАРИНОВА
Значи, това трябваше да бъде направено в питането.
Радослав ТОДОРОВ - /гражданин/
Така … ами …
Лидия МАРИНОВА
Така, че ясен е казуса …
Радослав ТОДОРОВ - /гражданин/
Добре, добре, ще се съобразим. Това нещо ще го внеса там, а на
уважаемите общински съветници мога да Ви кажа, ето го целия план на
„Чайка“, 19-ти. Оригинал е. Изкаран е и е вкаран и на носител. Електронен
носител. Няма как да се изгуби.

Лидия МАРИНОВА
Добре, благодаря Ви. Г-жо Гърдева.
Радослав ТОДОРОВ - /гражданин/
Разгледайте го, проучете го. Приключих.
Марица ГЪРДЕВА
Аз предлагам тази точка да отпадне докато от администрацията не
дадат някакъв отговор и да се разгледа на комисия, защото в момента не
можаха да ни отговорят по темата каква е … Да отпадне точката, да не я
гледаме.
Лидия МАРИНОВА
Да, направено е предложение. Г-н Липчев. Ще трябва да гласуваме
предложението. Вие ново предложение ли имате?
Петър ЛИПЧЕВ
Не, искам да допълня предложението на г-жа Гърдева. Нека да се
добави след като отпадне точката да се добави, нека да изследва
администрацията възможността за съставянето на акт за публична
общинска собственост на въпросния имот, който и без това отговаря на
критериите за такава.
Лидия МАРИНОВА
Това е отделно предложение към това предложение?
Да, да, добре … Сега, колеги, първо ще подложа на гласуване
предложението …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… може ли … ще разрешите ли?
Лидия МАРИНОВА
… вижте достатъчно имаше време, процедурно сме вече. По казуса е
направено предложение. Ще предложим гласуване. Направено е
предложение точката, която касае тази градинка да бъде отложена, да
отпадне от Годишната програма и подлагам на гласуване. Моля … първо
да отпадне точката, после програмата. Да … точно така, отпада от
Годишната програма, отлага се когато получим отговор от
администрацията ще се прецени дали да бъде включена допълнително. По
отношение на този имот е формулирано.
Колеги, режим на гласуване да отпадне точката от Годишната
програма и да се разгледа на комисия. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 11, предложението се приема.

Предложението се приема да отпадне тази точка от Годишната
програма. Сега престъпваме към гласуване на цялата Годишна програма с
направената корекция … Добре отпадна формулировката.
Юлияна БОЕВА
Г-н Липчев, когато я разглеждаме в комисия, администрацията ще си
докладва.
Лидия МАРИНОВА
Естествено, че ще бъде така.
Г-н Атанасов? Извинявайте. Има ли други предложения?
/гражданин/
Здравейте …
Лидия МАРИНОВА
Моля Ви имахте думата за питане. В процедура сме. Гласуваме
Годишната програма.
/гражданин/
Искам, искам да …
Лидия МАРИНОВА
… ама не да е изказване. Изказване са в последната точка. Процедура
на гласуване … Това става на комисия, госпожо. Тук се ... защото имаше от
общински съветници формулировка и предложение.
Веселина ВЪЛКОВА - / гражданин/
За две точки по програмата мога ли просто …
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте, госпожо.
Веселина ВЪЛКОВА - / гражданин/
Здравейте. Казвам се Веселина Вълкова и относно точка № 16 –
отдаване на концесия на пешеходни подлези на нас гражданите не ни става
ясно за кои райони става дума и каква е идеята на концесията. И смятаме,
че има възможност за злоупотреби тук, така че молим за отлагане на тази
точка до разясняване на този въпрос, така че ние гражданите да сме
спокойни за обществения интерес. И още една точка № 12 – имоти и вещи
общинска собственост, които ще се предоставят за управление на
юридически лица. Става дума за 36 училища и тук виждаме възможност за
нарушаване на обществения интерес, както се случи с двора на
математическа гимназия, за който случай в момента тече дело. Така че

моля общинските съветници да отложат тези две точки и за допълнително
разясняване на нас гражданите. Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Други мнения и съображения? Искате ли думата? Не
разбрах, госпожо.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Може ли …
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, да заповядайте. Да.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Във връзка с предложението преди малко, доколкото разбрах е
общински съветник, господина, за актуване с акт за публична общинска
собственост на имота в „Чайка“. Значи аз отдавна съм се обърнала към
господата общински съветници, че всички зелени площи, междублокови
пространства, които голяма част от тях съдържат и детски и спортни
площадки, съгласно, колега, Закона за общинската собственост, трябва да
са публична общинска собственост. Това, което предложи вашия колега,
но това да не е само имота в „Чайка“. И това трябва да се направи преди
да се гласува продажбата или разпореждането с който и да е общински
имот. Сега …
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах, благодаря.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Сега, с оглед …
Тодор БАЛАБАНОВ
… да, имате ли предложение?
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Само да поясня на гражданите …
Тодор БАЛАБАНОВ
Да …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… защо трябва да е публична общинска собственост, защото тогава
закона го защитава и той не може да бъде продаван този имот. Иначе става
хаос в града, като при война. Разбити улици, затворени улици,

непрекъснато скъсване на магистрални водопроводи. На „Подвис“ имаше
голяма авария …
Тодор БАЛБАНОВ
Отклонявате се от темата …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… на „Чайка“ по същия начин …
Тодор БАЛАБАНОВ
… отклонявате се от темата …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… улични осветления ...
Тодор БАЛАБАНОВ
… отклонявате се от темата, госпожо …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… спиране на цели автобуси, заради това че …
Тодор БАЛАБАНОВ
… имате ли предложение по отношение на Годишната програма?
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… затваряне …
Тодор БАЛАБАНОВ
… преди Вас дамата…
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… по същество искам …
Тодор БАЛАБАНОВ
А какво беше до сега?
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… много ли е смешно, че искаме най-сетне да спре хаоса в града ...
Тодор БАЛАБАНОВ
… госпожо, госпожо имате думата не да поставяте, да правите
реплики към съветниците, а да правите предложения към точката в
дневния ред по същество. Ако имате такива …

Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… другите две ...
Тодор БАЛАБАНОВ
… не ме прекъсвайте … ако имате такива ги изразете, ако не ще
престъпя към гласуване на предложението на …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Знаете ли, че имотът на Карамфил …
Тодор БАЛАБАНОВ
… госпожата преди вас.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… с идентификатор 2553.780 …
Тодор БАЛАБАНОВ
… имате ли предложения?
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… е публична общинска собственост акт. Колега, не можете да го
продавате.
Тодор БАЛАБАНОВ
… имате ли други предложения?
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… с такъв акт.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не ми задавайте въпроси. Имате ли други предложения?
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… да …
Тодор БАЛАБАНОВ
Слушам Ви.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Предложението ми е той също да отпадне докато отпадне докато не
се изясни собствеността …
Тодор БАЛАБАНОВ
Коя точка уточнете само …

Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… ще го намерите, колега… с контрол и F… се намира …
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, благодаря Ви …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… идентификаторът на имота е 2557.780 …
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… не съм приключила, колега с предложенията. Може ли да
продължа?
Юлияна БОЕВА
… значи, искам да кажа, че…
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… последното ми предложение …
Юлияна БОЕВА
… обсъждани в комисия на всичко това …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… е за сградата на … ползвана от Антон Новак, която ме …
уведомихте, че ще мога сега да си го задам предложението, стр. 18, 19
точка 18 римско – недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които
общината ще открие процедура по придобиване в собственост или
управление от държавата частни, физически и юридически лица. Това Ви е
т. 3, ал. 1, т.е. сега т. 2, ал. 1, сегашната точка от дневния ред. Въпросът ми
е как може сграда, която …
Тодор БАЛАБАНОВ
Не съм Ви дал възможност да поставяте въпроси. Имате ли
предложение?
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Предложението ми е тази точка или да отпадне или да бъде
формулирана по не по-широк начин от начина – предоставя възможност на
кмета на общината да договаря с държавата, защото този имот е държавна
собственост. Имотът да се ползва за музей на Антон Новак и делото му по
създаването на морската градина, като само се прехвърля за управление на
общината. Нищо повече. За да бъде защитен този имот …

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Като музей …
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре, разбрах …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… на паметник …
Тодор БАЛАБАНОВ
… разбрах предложението. Ще го подложа на гласуване.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… на изкуството.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Д-р Станев, заповядайте.
Димитър НОВАК
Прощавайте, казвам се Димитър …
Тодор БАЛАБАНОВ
… момент, господине. Момент. Дал съм думата на колега.
Янко СТАНЕВ
Уважаеми г-н председател. Аз имам предложени към Вас. Моля Ви
да ограничите изказванията, особено на въпроси, които не са обсъждани по
комисии, защото вместо да чуем гражданския сектор и предложения на
граждани, ние чуваме едни политически изказвания и накрая някой, с
изключение на господина, който беше много конкретен, моля Ви да не ме
прекъсвате. И така, защото … вижте аз искам да го обясня на хората да го
чуят какво се получава. Значи, ако сега, на комисия не сме гледали нито
един от тези въпроси, аз не мога да ги подложа, сега в момента, на
задълбочен анализ, с изключение на първия въпрос, за който даже видях и
карта, която не съм виждал. Но ако ние отменим тук ad hoc, на сесията 5, 6,
10 решения или генерално предложа сега да отменим цялата програма,
това означава, че трябва да сменим и бюджета. Трябва да сменим
макрорамката на бюджета на Община Варна и ако някой тук, в тая зала
може да поеме отговорност за намалението с 3,5 млн. или с 4,5 млн. или с
не знам колко милиона и половина от данъка и от другите неща, аз ще го
помоля веднага да ми каже в кой сектор да отрежем бюджета, като дойде
след малко да го гласуваме. Затова трябва да се гледат тези неща на

комисии, за да можем предварително, знаейки че отпадат 5 имота
примерно, тези пет имота струват примерно 800 000 лв., това са
предполагаемите приходи от тях, ние с 800 000 лв. ще намалим
макрорамката и харченето. Тези неща са важни, защото са взаимосвързани
и от тях зависи живота на варненци. Затова аз с голямо удоволствие
изслушвам всички предложения, особено тези, които са аргументирани и
показват повече познания отколкото моите лични в определени сектори, но
не и политиканстванията. Колкото и да са справедливи и обективни, когато
не са направени навреме, а тук на сесия губим всички, най-вече губят
варненци, които не са сесията, но техният живот зависи от нас. Благодаря
Ви. Г-н председател, това ми е предложението.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Господинът ...
Янко СТАНЕВ
… да няма политически изказвания, а предложения конкретни, за да
можем да решаваме с вота си.
Тодор БАЛАБАНОВ
То е така по правилник. Господина пожела да му дам думата.
Заповядайте. Заповядайте, господине. Представете се на микрофона за
протокола.
Димитър НОВАК - /гражданин/
Димитър Новак се казвам. Не се занимавам с политика и затова
искам да изкажа лично мнение и на моята фамилия. Ние сме загрижени за
този имот, който става въпрос. Ние бяхме говорили и с кмета.
Единственото ни желание е той да остане собственост за хората. И искаме
така да се направят нещата, че да няма някакви странични улички и начини
да се възползват от него, както обикновено става. На нас не ни е ясно как
става това, но на повечето от Вас ви е ясно, най-вероятно. Така че държим
да бъде установено ясно какво ще се случи с този имот. Беше ни обещано
от кмета и да знаем как ще се управлява. Понеже сега за момента ми
дадохте и трибуна, това също бихме искали да стане ясно за цялата
градина, един път за винаги. Как ще бъде управлявана и как ще я ползват
хората? И тя да бъде за тях и в техен интерес, разбира се. Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Давам думата, госпожо, ако имате предложения …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… господин председател само…

Тодор БАЛАБАНОВ
Ако нямате, няма да Ви дам думата …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… само искам да кажа…
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, отказвам да Ви дам думата.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… предложенията, които съм направила са изключително в интерес
на гражданите … и само на гражданите …
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах Ви …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… аз никога не съм работила …
Тодор БАЛАБАНОВ
Казах, че ще ги подложа на гласуване … Благодаря Ви.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… и за детския комплекс 2010 година, понеже не бяхте тогава
председател …
Тодор БАЛАБАНОВ
… госпожо отнемам Ви думата …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… господин Янков сам ще Ви каже ....
Тодор БАЛАБАНОВ
… моля да спрете микрофона. Благодаря.
Предложението на д-р Станев. Подлагам на гласуване. Режим на
гласуване. Предложението без да има политически изказвания. Колегата го
направи. Има предложение колеги. Изразете си … аз не го коментирам.
Има предложение, аз съм длъжен процедурно да го поставя на гласуване.
Това изисква от мен правилника. Гласувайте, както прецените. Нека не
коментираме.
Резултати от гласуването: за – 25; против – 2; въздържали се – 11;
отсъстващи – 13, предложението се приема.
Надя Георгиева за протокола – „за“.

Подлагам на гласуване предложението на г-жа Вълкова по
отношение на подлезите да отпадне от програмата. Колеги, режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 10; против –2; въздържали се – 29;
отсъстващи – 10, предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението за имот … Моля да
конкретизирате в противен случай няма да го подложа на гласуване.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Първо най-общото предложение беше да не се гласува програмата,
докато не се актуват с акт за публична общинска собственост …
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Това е достатъчно, мисля, общо. Да, благодаря.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Добре.
Тодор БАЛАБАНОВ
Режим на гласуване по предложението да не се гласува програмата
докато на дамата не й бъдат дадени разяснения.
Юлияна БОЕВА
Сега. Може ли аз да кажа …
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, не режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 0; против – 19; въздържали се – 20;
отсъстващи – 12, предложението не се приема.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… имотът е ул. Карамфил, 500 квадрата и идентификатор 2553780.
Пуснете си контрол F и намерете точката.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мисля, че беше гласувано в цялост предложението Ви, госпожо.
Всичко включващо се в него.

Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Аз казвам, че този имот според кадастъра, колега, е с акт за публична
общинска собственост и Вие не може, преди да го промените с частна
общинска собственост, да се разпореждате с него.
Тодор БАЛАБАНОВ
Много сте права. Да, много сте права.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
Абсолютно. Да. Т.е. този имот трябва да отпадне.
Тодор БАЛАБАНОВ
Към настоящия момент не се вземат решения за разпореждане с
каквито и да било имоти. Към настоящия момент с това решение, колега.
Прочетете програмата …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… но Вие го включвате в програма, нямате право да го включвате,
защото …
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… той е за публична общинска собственост …
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви …
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… както беше и за детския комплекс 2010 г.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колеги, подлагам на гласуване предложението от
комисията, ведно с направените от Вас изменения преди малко с
гласуване, изменения.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… извинете за г-н Новак имота не сте гласували нищо, а той ще бъде
защитен, имота, ако е с акт за публична държавна собственост и ако остане
най-много да се управлява, най-много като права да се управлява от
общината …
Тодор БАЛАБАНОВ
… отново …

Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… и изрично да бъде записано, че това ще бъде музей на Новак и на
морската градина. Това да го запишете и така гласувате програмата.
Тодор БАЛАБАНОВ
Отново Ви призовавам да не ме прекъсвате. Последно
предупреждение отправям към Вас относно неспазване на процедурните
правила заложени в нашия правилник. Благодаря.
Режим на гласуване, колеги. Програмата в цялост ведно с
направените изменения от Вас, с гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

593-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД17000369ВН/10.01.2017 г., Общински съвет – Варна приема
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2017г., съгласно приложение към настоящото решение.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 1; въздържали се – 4;
отсъстващи – 11, предложението се приема.
Г-жо Боева, заповядайте.
Юлияна БОЕВА
Преди да започна с втора точка искам да отправя апел към
гражданите да четат на сайта на Община Варна предварително каквото е
предложено. Да идват на комисия, да го разискват там, администрацията
да може да даде своевременно към Вас отговор или пояснения каквито е
необходимо.
Мария ДИМИТРОВА - /гражданин/
… може ли апел към юристите на общината …
Тодор БАЛАБАНОВ
… спрете микрофона трайно, ако обичате, горе в залата. Благодаря.
Г-жо Боева, заповядайте. Следваща стъпка ще бъде отстраняване от залата,
госпожо.
Юлияна БОЕВА
594-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.

22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № ОСИСД16002172ВН-008ВН/14.12.2016 г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим
оценител, във връзка със сключване на предварителен договор на
основание чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията, на 9 (девет)
кв. м. от ПИ № 10135.5403.9505 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет
хиляди четиристотин и три.девет хиляди петстотин и пет), целия с площ
1 363 (хиляда триста шестдесет и три) кв. м., начин на трайно ползване „за
второстепенна улица“, находящ се в гр. Варна, со „Боровец – юг“, в
размер на 319,05 (триста и деветнадесет лева и пет стотинки) лева, без
включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 (един) кв. м. възлизаща
на 35,45 (тридесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки) лева.
594-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона
за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № ОСИСД16002172ВН-008ВН/14.12.2016 г.,
Общински съвет – Варна упълномощава кмета на Община Варна да
сключи предварителен договор за прехвърляне право на собственост, както
следва:
1. Община Варна ще прехвърли на „Ми Коста“ ЕООД собствеността
върху 9 (девет) кв. м. от ПИ № 10135.5403.9505 (десет хиляди сто тридесет
и пет.пет хиляди четиристотин и три.девет хиляди петстотин и пет), целия
с площ 1 363 (хиляда триста шестдесет и три) кв. м., начин на трайно
ползване „за второстепенна улица“, находящ се в гр. Варна, со „Боровец –
юг“, представляващ общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за общинската собственост, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от Преходни
и заключителни разпоредби на Закона за местното самоуправление и
местната администрация, непопадащи в улична регулация по ПУП- ПУР
на со „Боровец – юг“, гр. Варна, одобрен с решение № 21348(21)24.03.2010 г. на Общински съвет – Варна, от които 1 (един) кв. м. се
придава към проектен УПИ № XI – 4 980 (единадесет римско–четири
хиляди деветстотин и осемдесет) и 8 (осем) кв. м. се придават към
проектен УПИ № XIII – 4 980 (тринадесет римско-четири хиляди
деветстотин и осемдесет) в кв. 81 (осемдесет и едно) по плана на со
„Боровец – юг“, обособени съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ,
приет на основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за
устройство на територията, с решение по точка 4 от протокол №
14/05.04.2016 г. на ЕСУТ – Варна при община Варна, по одобрената с
решение по горе пазарна оценка.
2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че
окончателният договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на изменение на
ПУП-ПРЗ за УПИ № XI – 4 980 (единадесет римско – четири хиляди

деветстотин и осемдесет), УПИ № XII – 4 980 (дванадесет римско – четири
хиляди деветстотин и осемдесет) и УПИ № XIII – 4 980 (тринадесет
римско – четири хиляди деветстотин и осемдесет) в кв. 81 (осемдесет и
едно) по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна.
3. В случай, че изменението на ПУП-ПРЗ не влезе в сила шест
месеца след сключване на предварителния договор, се извършва нова
оценка от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нова
пазарна цена, въз основа на която се сключва окончателният договор за
уреждане на имуществените отношения между Община Варна и „Ми
Коста“ ЕООД.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-жо Боева. Колеги имате думата за мнения и
съображения. Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 11, предложението се приема.
Заповядайте, г-жо Боева, за последната точка.
Юлияна БОЕВА
595-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите,
настаняване и продажба на общински жилища и по предложение на кмета
на община Варна с рег. № РД17001602ВН/26.01.2017г., Общински съвет –
Варна определя предназначението на жилища – частна общинска
собственост и ги включва във фонд “Жилища за настаняване под наем
на граждани с установени жилищни нужди”, както следва:
№
Адрес
Бл.
Вх.
Ет.
Ап.
АОС №
1 жк “Младост“
106
9
2
7
7723/2014 г.
2 жк „Възраждане“
6
1
8
22
8745/2015 г.
595-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите,
настаняване и продажба на общински жилища и по предложение на кмета
на община Варна с рег. № РД17001602ВН/26.01.2017г., Общински съвет –
Варна определя предназначението на жилища – частна общинска
собственост и ги включва във фонд “Ведомствен”, както следва:

№
1
2
3
4
5

Адрес
Бл.
Вх.
Ет.
Ап.
АОС №
ул.“Младежка“
33
Б
4
32
7837/2014 г.
ул.“Петър Райчев“
4
А
5
13
9088/2016 г.
ул.“Петър Райчев“
1
Д
4
106
9089/2016 г.
ул.“Кракра“
7
3
8
2816/2004 г.
ул.“Кракра“
7
4
11
2817/2004 г.
595-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите,
настаняване и продажба на общински жилища и по предложение на кмета
на община Варна с рег. № РД17001602ВН/26.01.2017г., Общински съвет –
Варна определя предназначението на жилище – частна общинска
собственост и го включва във фонд “Резервен”, както следва:
№
Адрес
Бл.
Вх.
Ет.
Ап.
АОС №
1 жк “Младост“
152
1
5
29
3167/2004 г.
595-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите,
настаняване и продажба на общински жилища и по предложение на кмета
на община Варна с рег. № РД17001602ВН/26.01.2017г., Общински съвет –
Варна прехвърля от фонд „Ведомствен“ и включва във фонд “Жилища
за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“,
следните жилища:
№
Адрес
Бл. Вх. Ет.
Ап.
АОС №
1 бул.“Цар Освободител“№ 88
3
В
2
4
6138/2010 г.
2 ул.“Густав Вайганд“ № 8
4
7
4775/2007 г.
3 ул.“Ангел Кънчев“ № 62
2
1
4913/2008 г.
595-2-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите,
настаняване и продажба на общински жилища и по предложение на кмета
на община Варна с рег. № РД17001602ВН/26.01.2017 г., Общински съвет –
Варна прехвърля от фонд „Резервен“ и включва във фонд “Ведомствен“,
следното жилище:
№
Адрес
Бл.
Вх.
Ет.
Ап.
АОС №
1 жк “Младост“
108
9
1
2
6730/2012 г.
595-2-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите,
настаняване и продажба на общински жилища и по предложение на кмета

на община Варна с рег. № РД17001602ВН/26.01.2017 г., Общински съвет –
Варна прехвърля от фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани
с установени жилищни нужди“ и включва във фонд “Ведомствен“,
следното жилище:
№
Адрес
Бл.
Вх.
Ет.
Ап.
АОС №
1 жк “Дружба“
17
Б
1
11
9304/2016 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на предложението.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 12, предложението се приема.
Благодаря, г-жо Боева. Преминаваме към точка трета от дневния ред.

III.
По точка трета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по
приватизация и следприватизационен контрол относно:
(1) – приемане на Отчет за изпълнението на Годишния план за
приватизация за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
(2) – приемане на Годишен план за приватизация за 2017 г.
Докл.: Петя Енева – Председател на КПСК
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Енева, заповядайте да докладвате.
Петя ЕНЕВА
Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа
общински съветници, на 11.01.2017 г. се проведе заседание на Комисия по
приватизация и следприватизационен контрол, на което се приеха следните
решения:
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

596-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна,
приема Отчет за изпълнението на Годишния план за приватизация за
периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г., съгласно приложение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Мнения и съображения. Не виждам. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 12, предложението се приема.
За протокола Лидия Маринова – „за“. Заповядайте.
Благодаря, г-жо Енева. Заповядайте.
Петя ЕНЕВА
597-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна,
приема Годишен план за приватизация за 2017 г., съгласно приложение.

Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 11, предложението се приема.
Благодаря Ви. Преминаваме
Отрицателен вот? Заповядайте.

към

…Отношение?

В смисъл?

Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, решението по
отношение на разпределението на тези 9%… Значи имаме решение и би
трябвало да бъде изчетено това решение тук. Решение на комисията. Има
решение за разпределението на тези 9% и трябваше да бъдат разпределени
в комисии. Има решение на комисията. Сега не го виждам, че няма го
включено в тези точки и защо го няма включено? Има решение на
комисията. За разпределението на тези 9%. Сега ще Ви го … още от
предния мандат и ще се върна, да, да. Ще се върна, ще го отворя малко
повече въпроса. Това е по реда на чл. 127 от Закона за публичните
финанси,
разходи
свързани
с
приватизационния
процес
и
следприватизационен контрол. Това са 9%, които комисията трябва да
вземе отделно решение как и къде да бъдат разпределени. Част от
средствата, които постъпят в приватизация отиват за публикации, за
материалите, които са … като в тези 9% има средства заделени за
комисията. Това става вече втори мандат, в който не се разпределят тези
средства. Предната … за 2015, тъй като имаше проблеми с решение на
общински съвет и го гласувахме в 2016, за да могат да постъпят тези пари
в сметката. Те постъпиха. Направи се тук разпределението и гласувахме на
комисията да има по … въз основа на тези 9% да бъдат разпределени
възнагражденията на комисията, тъй като и от предния мандат няма такова
решение. Взехме такова решение. Не мога да разбера защо то не се прилага
и защо не се взема. Така …
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще кажа само нещо по отношение на така поставения въпрос. Аз не
съм бил запознат. Можеше да го вкарам евентуално в дневен ред, когато
беше.
Христо АТАНАСОВ
Значи, ние имаме решение от комисията и искам да разбера защо не е
включено? И после ще си развия въпроса по-нататък.

Тодор БАЛАБАНОВ
Като Ви предлагам същевременно да възложим на администрацията
до следващо заседание …
Христо АТАНАСОВ
… ама ние в решението сме го …
Тодор БАЛАБАНОВ
… ами не е включено в дневния ред. Защо не казахте в дневния ред
щяхме да го включим, нямаше да има проблем. Как да го включим в
момента като точка?
Има го … имате материали. Имаме проекти за решения, всеки един
от нас. Ами като не е включен в дневния ред, ако искате аз нямам нищо
против, ще го подложа на гласуване, но не е включено в дневния ред. Аз
затова предложих вариант на следваща сесия да ги задължим да го
включат.
Христо АТАНАСОВ
Ще си говорим във „Финанси“. Разбрах.
Тодор БАЛАБАНОВ
Има ли предложения, колеги? Предлагате ли да го включваме? Г-жо
Енева, беше отправен въпрос към Вас.
Петя ЕНЕВА
Нямам към настоящия момент предложение. Отправили сме
запитване към дирекция „Финанси и бюджет“. Това го коментирахме и на
комисията и ще бъде внесено вече с конкретни решения на следваща сесия.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, правя предложение да възложим на администрацията до
следващо заседание на Общински съвет да се внесе официално
предложение, което да разгледаме и гласуваме.
Христо АТАНАСОВ
… аз разбрах къде е проблемът …
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Подлагам на гласуване. Ако имате мнения и съображения
по моето предложение, процедурното. Не виждам. Режим на гласуване.
Програмата вече е приета. Направих предложение за възлагане на
администрацията до следващо заседание да представи проект за решение,
който аз лично съм ангажирам да го включа в дневния ред и да го
разгледаме на следваща сесия.

598-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
възлага на администрацията на Община Варна да внесе предложение за
разчет на разходите свързани с приватизационния процес в размер на 9 %
от приходите от приватизационни сделки, определен по реда на чл. 127, ал.
3 от Закона за публичните финанси, до следващо заседание на Общински
съвет – Варна.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 12, предложението се приема.
Добромир Джиков за протокола – „за“.
Благодаря. Г-н Иванов, заповядайте. Преминаваме … Преминаваме
към разглеждане на точка четвърта от дневния ред.

IV.
По точка четвърта от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Финанси и бюджет” относно:
(1) – приемане на бюджета на Община Варна за 2017 г. по приходи и
разходи и приложенията към него.
(2) – даване на съгласие за заемообразно финансиране от бюджета
на Община Варна за 2017 г. по проект „100% Youth City“ по програма
„Еразъм +“.
(3) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и
упълномощаване кмета на Община Варна да издаде запис на заповед в полза
на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, по
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за изпълнение на проект „Естетизация и модернизация на
градската среда във Варна“ по процедура на директно предоставяне на
БФП „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014г.-2020г. – Варна“.
(4) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и
упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде запис на заповед в
полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за
изпълнение
на
проект
„Модернизация
на
образователната
инфраструктура на територията на град Варна“ по процедура на
директно предоставяне „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014г.-2020г. – Варна“.
(5) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и
упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед в
полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, по
АДБФП за изпълнение на проект „Подобряване и модернизиране на
образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско
стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална
гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“ в рамките на
процедура на директно предоставяне на БФП „Подкрепа за
професионалните училища в Република България“, Приоритетна ос
„Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма
„Региони е растеж" 2014 г.- 2020 г.
(6) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране
от бюджета на Община Варна за 2017 г., за реализиране на допустимите
разходи по проект „Ефективно управление на градовете чрез дигитални
инструменти, социални медии и съдържание, генерирано от
потребителите“.
(7) – даване на съгласие за финансиране от бюджета на Община Варна
по проект „Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали

на територията на кв. „Аспарухово“, гр. Варна за предоставяне на
безвъзмездна помощ от фонд „Солидарност“ на Европейски съюз.
(8) – даване на съгласие за заемообразно финансиране от бюджета на
Община Варна за 2017 г. по проект „Комплексни услуги за достоен и
независим живот“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ в район „Одесос“, район „Приморски“, район „Младост“,
район „Аспарухово“ и район „Владислав Варненчик“ – Община Варна.
(9) – осигуряване на гориво за отопление на културните институти
на град Варна.
(10) – даване на съгласие за сключване на Споразумение за
сътрудничество
между
Община
Варна
и
Варненската
и
Великопреславска св. Митрополия.
(11) – отпускане на финансови средства на ТВ „Черно море” за
реализиране на телевизионно предаване „Европейска Варна”.
(12) – отпускане на финансови средства на „Дарик радио – Варна” за
съвместен медиен проект „Зала Пленарна”.
(13) – отпускане на финансови средства на „Радио Варна“ за медийно
отразяване на културни, спортни и обществени прояви в Община Варна и в
подкрепа на инициативата „Варна – Европейска младежка столица 2017
г.“
(14) – отпускане на финансови средства на „Регионален
телевизионен център – Варна” за съвместна работа на Община Варна,
Общински съвет – Варна и РТВЦ - Варна.
(15) – отпускане на финансови средства за нуждите на Варненската и
Великопреславска св. Митрополия.
(16) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД.
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“
Станислав ИВАНОВ
Благодаря, г-н председател. Уважаеми заместник-кметове, колеги,
гости, първо ще зачета промените, които са внесени на комисията във
връзка с взетите решения на заседание на ПК „Финанси и бюджет“ към
Общински съвет – Варна, проведено на 25.01.2017 г. за направени следните
промени във внесения проектобюджет на Община Варна за 2017 г. за
заседание на Общински съвет – Варна. Промените дават отражение в
обяснителната записка – приложения 1, 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 19,
22, 24, 25, 26, 33, 34, 35, като са подписани подробно в протокола от
комисията.
И вече проекта за решение на бюджета:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.51 от
ЗДБРБ за 2017 г., чл. 94 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и по
предложения
от
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№

РД17000385ВН/10.01.2017 г. и №РД17000385ВН-001ВН/10.01.2017 г.,
Общински съвет – Варна:
І. Приема бюджета на община Варна за 2017 г. за приходите и
разходите, както следва:

(в лв.)

1.

ПРИХОДИ - ВСИЧКО по (Пр. 1), в т.ч.:

270 700 000

1.1.

Приходи за делегирани от държавата дейности

109 915 789

а/

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ/§31-11/

103 103 869

б/

Неданъчни приходи от държавни дейности

545 490

в/

Депозити и средства по сметки /преходен остатък от 2016 г./

6 266 430

1.2.

по (Пр. 11), в т.ч. за:
-Ф-я Общи държавни служби
242 111
- Ф-я Отбрана и сигурност
334 846
- Ф-я Образование
3 632 442
- Ф-я Здравеопазване
644 158
- Ф-я Социал. осигуряване, подпомагане и грижи 1 103 861
- Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности 48 381
- Ф-я Икономически дейности и услуги
260 631
Местни приходи, в т.ч.:

160 784 211
154 576 009

а/

Имуществени данъци, неданъчни приходи и операции с нефинансови
активи:
Имуществени и други данъци

б/

Неданъчни приходи

69 126 009

в/

Операции с нефинансови активи

5 750 000

Бюджетни взаимоотношения:
а/

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т. ч.:
1. Обща изравнителна субсидия - § 31–12, в т.ч.:
- за зимно поддържане
- обща изравнителна субсидия

79 700 000

/-10 549 638/
4 524 200
2 484 700
147 300
337 400

2. Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи-§ 31–13

2 039 500

б/
в/

Трансфери между бюджети
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС

/-6 401 822/
/-8 378 566/

г/

Временни безлихвени заеми, в т.ч.:
*временни безлихвени заеми м/у бюджети и с/ки за
средствата от ЕС
* погашения по заеми от ПУДООС (-)

/ -293 450/
373 773
/- 667 223/

Финансиране на бюджетно салдо:

16 757 840

2.

РАЗХОДИ - ВСИЧКО по (Пр.2, Пр.3), в т.ч.:

270 700 000

2.1.

Разходи за държавни дейности

109 915 789

2.2.

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

160 784 211

а/
б/

ІІ.

Приема разходите по функции, / Пр.2 и Пр.3/, в т.ч.:
Ф-я
Ф-я
Ф-я
Ф-я
Ф-я
Ф-я
Ф-я
Ф-я
Ф-я

ІІІ.

148 093 785
12 690 426

270 700 000

Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Жилищно стр., БКС и опазване на околната среда
Почивно дело, култура и религиозни дейности
Икономически дейности и услуги
Разходи некласифицирани в други функции

16 404 000
2 979 000
104 176 000
18 148 000
14 156 000
60 480 000
14 274 000
37 648 000
2 435 000

Приема разходи по определени дейности и приложения
/в лв./:
- дейност „Общинска администрация” - Община Варна, райони и
кметства с населени места /Пр. № 5/
- дейност „Други дейности по икономиката“/Пр. № 6/

15 369 352
10 499 380

- Общински предприятия и дейности със съответните стойности
/Пр.№ 6а/
- дейност „Чистота” /План сметка на разходите по чл. 66 от ЗМДТ/,
т.ч. преходен остатък – 5 737 127 лв. /Пр. №7/

32 737 127

- дейност „Други дейности по транспорта” /Пр. № 9/

8 500 000

- Преходен остатък от облигационен заем от 2015 г. /Пр. 12/

857 698

- Облигационен заем за финансиране на собствено участие по
проекти на община Варна, финансирани от оперативни програми на
Европейския съюз и други инвестиционни проекти /Пр. 13/

738 934

- Програма за проектиране на обекти по бюджета за 2017 г. – 2019 г. /Пр. №23/
- дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа“ /Пр. №4а/
/без разходите на общинско предприятие „Паркинги и синя зона“/
14
661 400
- дейност 629 „Др. дейности по опазв. на околната среда“по §51 и 52/Пр.4 б/ 4 349
931

/без разходите на общинско предприятие „Инвестиционна политика“/

ІV. Разчет за капиталови разходи по функции и източници на
финансиране в размер на 28 930 113 лв. и разчети за капиталовите разходи
за съфинансиране на оперативни програми и проекти на Европейския съюз
/ЕСИФ и ДЕС//Пр. 1, Пр.2, Пр.3, Пр.4/
V. Приема Разчет за численост и фонд работна заплата по функции и
дейности, без звената от функция „Образование“, прилагащи системата на
делегиран бюджет /Пр. № 18/.
VІ. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата с право на
транспортни разходи и на педагогическия персонал с право на заплащане
на част от транспортните разходи, съгласно чл. 39, ал. 2 от ПМС №
374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2017 г. (Пр. 21).
VII. Приема лимит, разчет за целеви разходи и субсидии:
1. Приема лимити за:
1.1. Социално-битови разходи в размер на 3% от утвърдените
разходи за основни заплати на служителите, съгласно чл. 40 от ПМС №
374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
1.2. Разходи за представителни цели в размер до 2% от общия
годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска
администрация“ и дейност „Общински съвети“, съгласно чл. 90, ал. 1 и 2
от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и чл. 38,
ал. 3 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на
Република България за 2017 г. /Пр. 17/.
2. Приема Общински програми и утвърждава разчет за целеви
разходи и субсидии:
2.1. Програми за промоция, профилактика и рехабилитация на
общественото здраве /Пр. 22/ в т.ч.:
2.1.1. „Аз успявам”- целево финансиране в размер на 21 500 лв. по
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“.
2.1.2. „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение
на гръбначните изкривявания” - целево финансиране в размер на 40 000 лв.
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
2.1.3. „Детско зрение” - целево финансиране в размер на 25 000 лв.
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
2.1.4. „Профилактика на глаукомата” - целево финансиране в размер
на 15 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“

2.1.5. „Профилактика на сънната апнея” - целево финансиране в
размер на 15 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
2.1.6. „Детско дентално здраве” - целево финансиране в размер на 23
500 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
2.1.7. „Профилактика на женското здраве – трансвагинално
ултразвуково изследване” - целево финансиране в размер на 20 000 лв. по
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“
2.1.8. „Превенция на заболяванията на слуха сред деца“ - целево
финансиране в размер на 18 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“
2.2. „Социална програма на Община Варна за 2017 г.“ - целево
финансиране в размер на 2 661 795 лв., в т.ч. субсидии в размер на 52 000
лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“ по /Пр. 16/
2.3. Програма „Спорт” – 1 250 000 лв., в т.ч. субсидии за спортни
клубове и организации – 812 000 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Спортни бази
за спорт за всички“ /Пр. 25/
2.4. Програма „Варна – Европейска младежка столица 2017“ - целево
финансиране в размер на 2 024 230 лв., в т.ч. субсидии в размер на: 19 000
лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“ и 1 136 550 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери
за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности за
младежта“, /Пр. 26/
2.5. „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и
млади хора“ – 340 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 130 000 лв. по §45
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска
цел“, дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. 27/
2.6. „Социален туризъм“ - 20 000 лв. субсидии по §43 „Субсидии и
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност
„Туристически бази“/Пр. 28/
2.7. „Програма за насърчаване творческите заложби на ученици и
студенти с изявени дарби“ – 155 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 53 000
лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр.29/
2.8. „Програма за образователна интеграция на деца и ученици от
различни етнически групи“ – 85 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 40 000
лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр.30/.
2.9. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите
кадри“ – 50 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 8 000 лв. по § 45 „Субсидии

и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“,
дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. 31/
2.10. Програма за дейността на Наблюдателната комисия към
Общински съвет – Варна – 39 330 лв., дейност „Общински съвети“ /Пр. 32/
2.11. „Международни и местни културни прояви“ – 3 210 000 лв., в
т.ч. субсидии в размер на 1 124 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 180 000 лв. по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ и
119 000 лв. по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата“, дейност „Други дейности по културата“ за общински
фонд „Култура“/Пр. 24/
3. Предоставя и утвърждава целеви разходи, субсидии и трансфери,
както следва:
3.1. целева субсидия в размер на 80 000 лв. на „Специализирана
болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д–р
Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, от които за извършване на неотложен
ремонт на покрива на ниското тяло на болницата - 77 381 лв. и до 2 619 лв.
за конструктивна експертиза и последващ проект, §55 „Капиталов
трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.2. целева субсидия на Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина І Варна ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 200 000
лв. за изпълнение на дейности, извън обхвата на основния пакет,
гарантиран от бюджета на НЗОК по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“;
3.3. целева субсидия на „Диагностично – консултативен център
„Свети Иван Рилски“ – Аспарухово – Варна” ЕООД за покриване на
разходи на лечебно заведение в район с повишен здравен риск в размер на
25 758 лв. по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.4 целева субсидия за лечебните заведения в размер на 1 000 000 лв.,
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“ / Пр.2,/;
3.5. целева субсидия на Българска асоциация на сомелиерите и
виноценителите в размер на 7 500 лв. за провеждане на национално
изложение „Фестивал Вино и храна“, по § 45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по икономиката“;
3.6. целева субсидия на Варненската туристическа камара за
провеждане на Черноморски туристически форум в размер на 10 000 лв. по
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“;
3.7. целева субсидия на Варненската туристическа камара за
провеждане на Национален кулинарен фестивал „Варна 2017“ в размер на

7 500 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически
лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“;
3.8. целева субсидия на Народно читалище „Христо Ботев – 1928“,
гр. Варна за подпомагане на дейността на Фолклорен ансамбъл „Варна“ за
2016 г. в размер 95 000 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Читалища“
3.9. трансфери за подпомагане дейността на културни институти,
съгласно сключени договори с Министерство на културата по §61
„Трансфери между бюджети“ в размер на 210 000 лв. както следва: за
ТМПЦ, в т.ч. за Държавна опера и Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ –
160 000 лв. и за Държавен куклен театър – 50 000 лв.;
3.10. целева субсидия за църковното настоятелство на храм „Св. мчк.
Прокопий Варненски“ за довършителни работи по изграждане на храма 280 000 лв., в т. ч. 30 000 лв. преходни от 2016 г., по § 45 „Субсидии и
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност
„Други дейности по културата“;
3.11. целеви субсидии за общински програми, както следва:
3.11.1. по програма „Аз успявам” – целево финансиране на
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна“
ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 21 500 лв. по § 43 „Субсидии и
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/;
3.11.2. по програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания” – целево
финансиране на „Медицински център за рехабилитация и спортна
медицина І - Варна“ ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 40 000 лв. по
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/;
3.11.3. по програма „Детско зрение” - целево финансиране в размер
на 25 000 лв. на „Специализирана болница по очни болести за активно
лечение – Варна“ ЕООД по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
/Пр. 22/;
3.11.4. по програма „Профилактика на глаукомата” – целево
финансиране в размер на 15 000 лв. на „Специализирана болница по очни
болести за активно лечение – Варна“ ЕООД по §43 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“/Пр. 22/;
3.11.5. по програма „Профилактика на сънната апнея” - целево
финансиране в размер на 15 000 лв. на „Многопрофилна болница за
активно лечение „Света Анна“- Варна АД, по §43 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/;
3.11.6. по програма „Детско дентално здраве” - целево финансиране в
размер на 23 500 лв. на „Дентален център І – Варна” ЕООД по §43

„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.11.7. по програма „Профилактика на женското здраве –
трансвагинално ултразвуково изследване” - целево финансиране в размер
на 20 000 лв. на СБАГАЛ „Проф. Д-Р Д. Стаматов - Варна” ЕООД по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/;
3.11.8. „Превенция на заболяванията на слуха сред деца“ - целево
финансиране в размер на 18 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“ /Пр. 22/;
3.11.9. по програма „Социална програма“ - целево финансиране на
проекти на неправителствени организации по §45 „Субсидии и други
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по социалното осигуряване“ в размер на 30 000 лв./Пр. 16/;
3.11.10. по „Социална програма“ - целево финансиране на фондация
„Човек на фокус“ за програма „Запознаване на хора в неравностойно
положение с традиционните християнски ценности и помощ при
професионална реализация на младежи, възпитани в институции“, по §45
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска
цел“, дейност „Други дейности по социалното осигуряване“ в размер на
15 000 лв./Пр. 16/;
3.11.11. по „Социална програма“ - целево финансиране на Български
червен кръст за организиране на коледен благотворителен концерт „Заедно
за Коледа“, по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически
лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по социалното
осигуряване“ в размер на 7 000 лв./Пр. 16/;
3.11.12. по „Програма за превенция на рисковото поведение сред
деца и млади хора“ – 130 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ дейност „Други
дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. 27/;
3.11.13. по програма „Спорт” – 812 000 лв. по §45 „Субсидии и други
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност
„Спортни бази за спорт за всички“ /Пр. 25/;
3.11.14. по програма „Варна – Европейска младежка столица 2017“ –
19 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“ и 1 136 550 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери
за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности за
младежта“ /Пр. 26/;
3.11.15. по програма „Социален туризъм“ - 20 000 лв. субсидии по
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Туристически бази“ /Пр. 28/;
3.11.16. по програма „Програма за насърчаване творческите заложби
на ученици и студенти с изявени дарби“ – 53 000 лв. по §45 „Субсидии и

други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност
„Други дейности по образованието“ /Пр.29/;
3.11.17. по програма „Програма за образователна интеграция на деца
и ученици от различни етнически групи“ – 40 000 лв. по § 45 „Субсидии и
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност
„Други дейности по образованието“/Пр. 30/;
3.11.18. по програма „Програма за квалификация и насърчаване на
педагогическите кадри“ - 8 000 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по образованието“ /Пр. 31/
3.11.19. по програма „Международни и местни културни прояви“ –
1 124 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически
лица с нестопанска цел“ и 180 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
културата“ за общински фонд „Култура“/Пр. 24/
3.12 Утвърждава разпределение от преходния остатък на приходите
от дарения за бедствието от 19.06.2014 г. в кв. „Аспарухово“ в размер на
248 522 лв., както следва:
- 235 936 лв. по §42-02 „Обезщетения и помощи по социалното
подпомагане“ и 12 586 лв., §10-20 „Разходи за външни услуги“ в местна
дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии“.
3.13. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни
условия по предоставянето и отчитането на целевите субсидии и
трансфери.
4. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински съвет
- Варна по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата“, както следва:
4.1. Подпомагане на лечението на граждани от бюджета на дейност
„Други дейности по здравеопазването” – 196 100 лв., в т.ч. 40 100 лв.
преходни от 2016 г. /Пр. № 2/
4.2. Подпомагане на двойки за инвитро процедура от бюджета на
дейност „Други дейности по здравеопазването” – 244 013 лв., в т.ч. 74 013
лв. преходни от 2016 г., /Пр. № 2/
4.3. Социално битови разходи на социално слаби граждани - по
бюджета на дейност „Други служби и дейности по социалното
осигуряване” – 98 853 лв. в т.ч. 3 000 лв. преходни от 2016 г. /Пр. № 2, Пр.
№ 16/
4.5. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на
дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 16 800
лв./Пр. № 2, Пр. № 16/
4.6. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на
дейност „Обредни домове и зали” – 10 000 лв. /Пр. № 2/
4.7. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на
дейност „Други дейности по транспорта и пътищата” – 8 500 000 лв., в т.ч.
665 500 лв. преходни от 2016 г. /Пр. 9/

4.8. Разходи за месечни помощи на сираци и полусираци до и над 18
годишна възраст без лични доходи в СУПЦ „Анастасия д-р Железкова” по
бюджета на дейност „СУПЦ“ в размер на 17 160 лв. под формата на
дофинансиране на държавната дейност. /Пр.2, Пр. 16/
4.9. Разходи за месечни помощи на ученици, настанени в „Комплекс
за социални услуги за деца и младежи“ в размер на 1 188 лв. под формата
на дофинансиране на държавната дейност. /Пр.2, Пр. 16/
5. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от
туристическия данък за 2017 г. /Пр. № 19/
6. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от
концесионни плащания през 2017 г. /Пр. 33/
7. Разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя на
безстопанствените кучета – 35 000 лв. по бюджета на ОПБК, събрани от
„Общинска такса за притежаване на куче“, съгл. чл. 175 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
VІІІ. Приема разпределение на преходния остатък за 2017 г. в
размер на 30 718 119 лв. /Пр. 11/.
ІX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 127, ал. 2 от ЗПФ,
Общински съвет – Варна, приема Разчет на разходите, финансирани от
приходи по § 40-00 /Пр.8, Пр.4/.
X. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.127, ал. 3 от ЗПФ,
Общински съвет – Варна приема разчет на разходите, финансирани от
приватизационни сделки в размер на 853 753 лв., вкл. преходен остатък от
2016 г. – 53 753 лв., в т.ч: за придобиване и основен ремонт на дълготрайни
активи /91%/ в размер на 735 143 лв. и разходи, свързани с
приватизационния процес /9%/ в размер на 118 610 лв. /Пр.15/.
XI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 51 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2017 г. и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 6 от ЗПФ,
Общински съвет – Варна приема разпределение на средствата от целевата
субсидия за финансиране на капиталови разходи за делегираните от
държавата дейности и за местните дейности по обекти за строителство и
основен ремонт и други позиции на разходите в съответните функции и
параграфи, в размер на 2 039 500 лв. /Пр.10/.
XII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 4 от
ЗПФ, Общински съвет – Варна приема просрочените вземания, които ще
бъдат събрани през 2017 г. /Пр.14/.
XIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 8 от
ЗПФ, Общински съвет – Варна одобрява индикативен годишен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз, в т.ч. индикативен разчет за
капиталови разходи, финансирани със средства от Европейския съюз и

планирани трансфери за съфинансиране на проекти и програми на ЕС
/Пр.34, Пр.34а и Пр.1/.
XIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 9 от
ЗПФ, Общински съвет – Варна одобрява актуализирана бюджетната
прогноза за местни дейности за периода 2017-2019 г., съгласно
приложение /Пр.35/.
XV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –
Варна определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2017 г.,
съгласно приложение /Пр. 20/.
XVI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от
ЗПФ, Общински съвет – Варна определя максимален размер на новите
задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. в
размер на 193 470 000 лв.
XVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от
ЗПФ, Общински съвет – Варна определя максимален размер на
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. в
размер на 251 700 000 лв.
XVIII. На основание чл. 39 и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 5 от ЗПФ, чл. 21,
ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Варна определя:
1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет
през 2017 г. - до 29 568 000 лв.
2. Максимален дълг към 31.12.2017 г. до 79 464 000 лв.
3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да
бъдат издадени през 2017 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на
бюджета на общината. Максимален размер на издадените общински
гаранции към 31.12.2017 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на
бюджета на общината.
XIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 40 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Варна определя при изпълнението
на бюджета за 2017 г. да се съблюдават следните приоритети:
1. плащания по обслужване на общинския дълг
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи,
стипендии и медикаменти
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, и
здравните и образователни заведения.

XX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 95 от ЗПФ, Общински
съвет – Варна предвижда резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
в размер на 10 000 лв. по § 97 „Резерв за непредвидени и неотложни
разходи“, дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните
последствия от бедствия и аварии“ /Пр.2/.
XXI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Варна възлага на кмета на
Община Варна:
- да определи конкретните лица, права и задължения на
второстепенните разпоредители с бюджет.
- да определи и утвърди бюджетите на второстепенните
разпоредители с бюджет
- в изпълнение на решение на Общински съвет – Варна № 567-7 от
Протокол № 14/20.12.2016 г., възлага на кмета средствата за хранене на
децата в общинските детски градини, с изключение на децата в яслените
групи, да им бъдат определени и утвърдени със самостоятелни бюджети,
извън делегираните им бюджети.
- възлага на кмета на община Варна функцията по проектирането и
основния ремонт на спортни площадки по училища, включени в Разчета за
капиталови разходи - функция „Образование“ /Пр. 4/ и в качеството на
възложител по Закона за обществените поръчки да осъществи
необходимите действия. Средствата да бъдат определени и утвърдени със
самостоятелни бюджети, извън делегираните бюджети на училищата.
- да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди разпределението.
- да включва информацията по чл. 125, ал. 4 по Закона за публичните
финанси, в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
XXII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 125 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Варна оправомощава кмета на
община Варна, както следва:
1. да извършва компенсирани промени, наложени в резултат на
изменение в макроикономическите условия, възникване на неотложни
потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през
бюджетната година с решение на Общински съвет – Варна:
1.1. в частта за делегираните от държавата дейности - между
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност, съгласно чл.
125, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси
1.2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в
рамките на една дейност или от една дейност в друга по бюджета, без да

изменя общия размер на разходите, съгласно чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за
публичните финанси.
2. в изпълнение на правомощията си по т. 1, кметът издава заповеди.
3. след извършване на промените, кметът включва информация за
същите в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
4. да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито
бюджет е част от общинския бюджет.
5. да кандидатства за средства по структурни фондове на
Европейския съюз, по национални програми и други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския
план на развитие.
6. да кандидатства за средства от Централния бюджет и други
източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
7. да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други
източници при необходимост при реализиране на общински програми и
проекти.
8. да разработва и изменя, при необходимост, индикативен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз по оперативните програми,
съгласно изискванията на Министерство на финансите.
XXIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 126 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие временно
свободните средства по бюджета на общината да се ползват за текущо
финансиране на одобрените по бюджета разходи и други плащания, при
условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните
от държавата дейности в определените им размери, както и на местните
дейности и се спазват относимите за общината фискални правила, като не
се променя предназначението на средствата в края на годината.
XXIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона
за публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие при
възникнала необходимост и временен недостиг, да се осигуряват
заемообразно средства за осъществяване на одобрени проекти от бюджета
на община Варна до възстановяването на разходите от Управляващия
орган.
XXV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –
Варна приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета
за 2017 г. /Пр.36/.
Колеги, правя само едно предложение процедурно да гласуваме
анблок както допълненията, така и проекта за бюджет за 2017 г.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н Иванов. Имате думата за мнения и съображения,
колеги. Г-н Атанасов, заповядайте.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, да разбирам, че искате
да гласуваме всички точки с допълнението? Така. Предложението ми е
всяка една от точките да бъде гласувана поотделно. Достатъчно мнения и
съображения ще има най-вероятно и по точките, за да не бъдат изчитани и
да не става една говорилня по отношение на всички точки поотделно, т.е.
вкупом, според мен е по-правилно да бъдат изчетени точка по точка. Ако
има мнения и съображения, да бъдат гласувани поотделно. Някой може да
е съгласен с бюджета в цялост и по една точка да не е съгласен, той ще
гласува против ли? Нали, нека да ги разгледаме поотделно, за да не правим
така, че някой който да не е съгласен с една от точките, да трябва да
гласува „против“ и за бюджета. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Кои само, колега, да уточните?
Христо АТАНАСОВ
Всички да бъдат изчетени точка по точка, т.е. …
Станислав ИВАНОВ
Те са изчетени.
Христо АТАНАСОВ
… т.е. … да не се гласуват анблок. Това ми е предложението.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ама ние така или иначе накрая трябва да ги гласуваме анблок.
Христо АТАНАСОВ
Да, ще ги гласуваме, въпроса е да имаме …

да…

Тодор БАЛАБАНОВ
… това ако е аргумент, че един не е съгласен, ние трябва накрая пак

Христо АТАНАСОВ
Да, ама по точките, който има някакви възражения, сега в момента да
не го гласуваме анблок това предложение, а накрая просто да си го
гласуваме като предложение, освен за бюджета и за всяка …

Тодор БАЛАБАНОВ
И после пак нацяло.
Христо АТАНАСОВ
Точно така.
Тодор БАЛАБАНОВ
Отделно и после пак в цялото.
Христо АТАНАСОВ
Да, защото някой може да не е съгласен, пак казвам, да не стане така
пък да гласува пък „против“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Само да не говорим за различни неща.
Христо АТАНАСОВ
Оттеглям си предложението, просто разбрах, че те са отделно от това
което гласува … Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Г-н Боев, заповядайте.
Христо БОЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, днес за пореден път ще
минем към гласуване на бюджет без преди това да сме видели отчета за
разходването на предходната.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега, мога ли само, извинявам се че Ви прекъсвам изказването …
На комисия по „Финанси и бюджет“ бе представен подробно отчет за
изпълнението на бюджета за 2016 г.
Христо БОЕВ
Къде можем да видим това нещо, г-н председател?
Тодор БАЛАБАНОВ
На комисия по „Финанси и бюджет“ бе представен, колегите могат
да го потвърдят, всички които са били, нали … И в протокола също го има.
Беше представен със слайдове, надлежно, г-н Пейчев го представи, може
би … Ами разбира се, че най-общо, конкретика няма как да има, но найобщо беше. Идеята беше най-общо да имаме информация. В смисъл такъв,
както обсъждаме бюджета при общественото обсъждане, по същия начин
бе представен отчета за изпълнението.

Христо БОЕВ
Не съм в комисията, но така в документите, които имаме го нямаме и
затова исках да направя изказване. Ако е минало през комисията …
Тодор БАЛАБАНОВ
Мина, да. Други колеги? Г-жо Георгиева, заповядайте.
Милена ГЕОРГИЕВА
Кметът на общината, г-н Портних каза, че бюджетът е рекордно
висок и реалистичен. С 27 млн.лв. е увеличен бюджета в сравнение с 2016
г. Рекордно е увеличението в неданъчните приходи. Това е от местните
приходи, частта „Неданъчни приходи“, по-точно в точката „Нетни приходи
от продажба на стоки и услуги“. Тук увеличението, в сравнение с миналата
година са били заложени 6 100 000 лв., за тази година 2017 г., общината
трябва да събере 21 700 000 лв., като отчета за 2016 г. може би е 3 млн.лв.,
три и нещо, колежката от „Финанси и бюджет“ ще каже, г-жа Стефка
Господинова. Така, искам да попитам тази цифра увеличението е с 15
млн.лв. се залага да се съберат тези приходи. Това са приходи от
извършени услуги от дирекциите към Община Варна и районите по
компетентност, както и приходи от общинските предприятия, съгласно
Приложение 2 към НОАМТЦУТОВ. Въпросът ми е към дирекцията е има
ли изготвена някаква стратегия за събиране на тази рекордна сума от 15
млн.лв. и смятате ли, че тя е реалистична за събиране?
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Ще си позволя да дам възможност накрая на
администрацията да отговори на всички въпроси, които бъдат поставени,
за да не е …
Милена ГЕОРГИЕВА
Да, и още един въпрос имам, извинявайте. Той е свързан със
средствата, които са събрани във връзка с бедствието в „Аспарухово“.
248 000 лв. вече втора поредна година ние прехвърляме този остатък.
Може ли той да се използва като нещо в помощ наистина на пострадалите
– дали за закупуване на жилища, всички знаем, че някои от тях са
настанени в общински жилища, или по друг начин да се използват целево?
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Христо Атанасов, след това Марица Гърдева.
Заповядайте, г-жо Гърдева. Аз предпочетох да изслушаме всички
въпроси, след което да дадем възможност все пак на вносителя на проекта
да даде разяснения. Ако обичате да пуснете микрофона, мое дясно.

Марица ГЪРДЕВА
Аз, за да не продължаваме така, нали с питания и отговори на
питания, още един път искам да призова колегите. Значи това, че някой не
е член на комисията по „Финанси и бюджет“, не означава, че не може да
присъства на комисията по „Финанси и бюджет“, да гледа отчета и като се
интересува и да ходи по всички комисии. Знаете много добре, че това е
така. Защото комисиите са мястото, където се работи. Много съжалявам, че
нито един представител от групата на БСП нямаше на комисията по
„Финанси и бюджет“, за да види и отчета, да се запознае с това, което беше
представено и да участва в работата на комисията с мнения и съображения.
Да задава въпроси към администрацията, защото това е работата, това е
резонно да се направи там. Нали, нека в бъдеще да уважаваме комисиите
всички.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Атанасов.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, тъй като всяка година
говорим по отношение на бюджета, аз ще се спра съвсем накратичко, за да
не отнемаме времето и вече ще поставя някои въпроси. Простичко е.
Балансираният е бюджет, когато приходите са равни на разходите. В
другия случай или има бюджетен излишък, или имаме бюджетен дефицит.
Няма нужда повече да се казва балансиране на бюджети и изговарянето…
Тодор БАЛАБАНОВ
Точно това се има предвид …
Христо АТАНАСОВ
Да, разбрах. Така. Няколко въпроса имам, тъй като в операциите с
нефинансовите активи постъпления от продажби в нефинансовите активи,
в това число има продажби на сгради, продажба на земя … Значи в общи
линии базирам се на първоначалния бюджет от 2016 г., актуализацията
през 2016 г. и заложеното в 2017 г.като параметри. Заложеното в 2016 г. е
5 800 000 лв., актуализацията е 3 150 000 лв., заложеното е 5 700 000 лв.
Единствените ми опасения в това и пак говорим за кухите обеми е дали
това нещо наистина амбициозно, дали може да бъде постигнато и пак
казвам, това става все пак на базата на някакъв анализ. Надявам се, че е
направен такъв и това ще се случи.
По отношение на комисията. Просто помолихме в комисията, знам
че все пак е малко трудничко. Това, което беше представено като промени
в параграфите по отношение на този национален от Министерството на
финансите, където се разпределят различните параграфи за всяка година да
ни бъде представено в няколко страници. Съжалявам защо не го
получихме, просто оттам нататък това, което аз получих, трябваше да

седна едно по едно и да тръгна да ги търся. Така и не съм успял всички да
ги погледна. Затова помолих в комисията и беше обещано да ни бъде
разпратено, за да може да погледнем къде и по кои параграфи промените,
само промените, в цялост когато се пуснат, трябва да седна и по всеки един
по тези 230 страници и да гледам къде има промяна. Нямаме време за това.
Другото, което е, виждам че в приходи от собственост, т.е. без да
изброявам в това число продажби от стоки и други, има около 10 милиона,
т.е. заложените в 2016 г.в бюджета са малко над 12 800 000 лв., при
актуализацията 10 400 000 лв., заложени са 21 700 000 лв. Надявам се, че
пак …
Тодор БАЛАБАНОВ
Беше поставен тук …
Христо АТАНАСОВ
Да, да, да, колежката го постави като въпрос. Надявам се, че това е
реалистично и допустимо като очаквания. На самата комисия поставих
още един въпрос по отношение на дейност 849, по-точно за ТАСРУД, в §
10 издръжката 11 722 800 лв. Така и не съм получил още какво включва
това в себе си. Останалите неща. Още едно нещо искам да попитам, това е
в разчета, финансови приходи от туристически данък в размер на 4 млн.лв.
В първоначално заложения бюджет мероприятие по честване на 60 години
от к.к. „Златни пясъци“ по § 43 бяха заложени 20 хиляди. В момента
виждам, че в сумата са 100 хиляди, т.е. по чие предложение, кой го
входира, как го входира това предложение? В Единния бюджетен
класификатор за 2017 г., по който искахме всъщност тези промени в
параграфите това са субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия е включен този разход. Целесъобразно ли е, защото тук са
включени текущи дейности за осъществяване на болнични помощи и други
субсидии и плащания. Това са ми въпросите, останалите вече по точките
нататък ще бъдат зададени. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Д-р Липчев, след това д-р Митковски.
Петър ЛИПЧЕВ
Относно бюджета и разпределените за това средства, примерно ми
направи впечатление, че бяха предвидени 10 000 лв. за погребения на
социално-слаби граждани. В същото време не са предвидени средства за
лечение или прегледи на социално-слаби граждани, а също така знаем, че
нали приемаме и имигранти и за такива когато те попаднат … Какво
конкретно имах в предвид? Това е, че примерно тук се разходват едни
средства … момент, има го това нещо. Защото да кажем конкретно за
Стоматологичния център, нали, там си направих труда, разговарях с
колегите, даже с тези, които извършват Програмата за денталното здраве

на децата. Това се извършва, някои изследват слуха, други там с други
изследвания, те се раздават там от 3-4 години по от 20, 30 до 50 хиляди.
Значи, лечението на социално-слаби граждани на Стоматологичния
център, защото всички там отиват, защото това беше, това е
Стоматологията, която знаят от десетки години, горе-долу струва на
нашето лечебно заведение около 1500 лв. на месец. Нали, това са само за
спешно обслужване, не говорим например за екстракция, за пулпити, за
справяне със зимната болка.
И другото предложение, което искам пак да направя, защото сега в
момента от нас се очаква и съответно ще следва гласуване на бюджета,
нали, и с това нашата роля е изчерпана. Преди три-четири години, като
предложение на „Комисията за борба с корупцията и корупционните
практики“ гласувахме предния мандат едно решение, после то беше
отменено, условията на обществените поръчки, които касаят изпълнението
на бюджета, да бъде за тях информиран общинския съвет. Не да имаме
някакво касателство да бъде или да не бъде, но примерно, от тук насетне
след като се гласува този бюджет, следва неговото изпълнение и
разходването, т.е. събирането и разходването на средствата. Тъй като ние
сме коректив, Общинският съвет, редно е условията на обществените
поръчки, които ще бъдат обявени, ние да бъдем запознавани с тях поне. И
предложението, което беше прието тогава, беше обществените поръчки
над 500 000 лв., които са, да бъде за тях информиран Общинският съвет.
Правя едно предложение във връзка, както и с приемането, така и с
разходването на средствата, обществените поръчки, които ще бъдат
обявени над 200 000 лв. условията и с тях, чисто информативно, да бъде
запознаван Общинският съвет. Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на д-р Липчев. Аз ще си позволя само да отговаря на
втората част, да коментирам по-скоро, второто предложение, което
направихте. Информирането по отношение на условията за обществените
поръчки така или иначе е валидно по отношение на всички граждани, не
само на Република България, а и в световен мащаб, има портал на АОП,
където се публикуват подробно, както и на сайта на Община Варна, както
ме подсещат тук, в профила на купувача, всички условия подробно и
детайлно ги има качени там. Така че, при положение, че закона ни е
задължил, не виждам … Д-р Митковски, първо бях дал думата и ще Ви дам
възможност после до допълните въпросите си, ако е за това.
Ивайло МИТКОВСКИ
Уважаеми г-н председател, колеги, уважаеми заместник-кметове,
първо считам за неуважение към нас отсъствието на кмета при
разглеждането на най-важния документ за Общината всяка година, а
именно разглеждането на бюджета. Каквито и да са мотивите му за
неприсъствие, това е несериозно и неуважително към нас. Така, сега,

конкретно. Наистина, на комисията по „Финанси и бюджет“ са
представени данни, поне така разбрах, за изпълнението на бюджета за 2016
г. Това добре. Това е някакъв напредък в сравнение с предходни години,
когато и това нещо даже не беше правено и беше станала практика в
Община Варна, а напоследък доколкото разбирам и в други общини, да се
приема бюджет без да бъде разглеждан отчет за бюджета и изпълнението
на предходния бюджет. Това добре. За съжаление обаче, това не се случва
по комисии. В нито една комисия, в която съм присъствал, на която
разглеждахме новия бюджет, не бяха представени данни по изпълнението
на предходния бюджет. Което, естествено, затруднява комисиите и
колегите, които са в тях и много трудно могат да се ориентират дали
настоящият бюджет е адекватен на ситуацията, защото не могат да го
сравнят с предходния бюджет и какво от него е изпълнено. Надявам се
следващата година това да бъде направено не само в комисията по
„Финанси“, а и във всяка една от отделните комисии. Това е като
препоръка към администрацията и към ръководството на Общинския
съвет.
Така, конкретно по бюджета. Според мен, до голяма степен, е
сбъркана самата философия на бюджета. Разходите за заплати са над 100
милиона. Разходите за издръжка са 110 милиона. Разбира се, в това влизат
и делегираните средства по национални дейности, държавни дейности. И
на фона на това 300 милиона капиталови разходи, 30 милиона,
извинявайте, 30 милиона капиталови разходи. За мен това е бюджета на
най-малкото съпротивление, който не предполага растеж в значими
дейности за Общината. Липсват ключови думи в този бюджет, като
паркиране, ключови за нашия град, като паркиране, наистина предвидени
са някакви средства за някаква „синя зона“. Такива средства бяха
предвидени и в миналогодишния, по-миналогодишния и в много бюджети
назад, а в момента такова нещо няма. Възложена е проучвателна дейност
на някаква фирма, международна, а лятото идва. Едва ли май-юни ще
правим „синя зона“. По всяка вероятност синя зона и тази година няма да
има и същите проблеми ще ги има с паркирането не само в центъра, не
само в по крайбрежните улици, а и в целия град.
Следваща липсваща дума – отводняване. Вие виждате не при някои
порои, както беше в „Аспарухово“, не при някакви екстремни
обстоятелства, но всеки дъжда превръща Варна във Венеция и затруднява
изключително дейността и придвижването на хората и автомобилите.
Друга дума – здравеопазване. Въпреки, че беше спомената от кмета
като приоритет, в бюджета това не си личи. Има някои много странни
неща в бюджета и по-скоро като приоритетни явно, а други липсват. Има
Програма за превенция на рисковото поведение сред децата и младите
хора 340 000 лв. Да Ви кажа честно, за толкова години откакто съм, от
всички тези програми за превенция, аз и като лекар мога да го кажа, от
всичките тези програми за превенция, не съм видял реален резултат, с

изключение на метадоновата програма. Всички останали са усвояване на
едни средства, с неясен резултат от тях.
По-нататък. Не се споменава кв. „Изгрев“ – в 21-ви век няма улици,
няма вода, а живеят хора. Квартал „Изгрев“. В замяна на това обаче, има
предвидени средства за проектиране на спортен комплекс „Владиславово“
в размер на 185 000 лв. За проектиране на спортен комплекс на ул.
„Студентска“ 121 000 лв. За проектиране на спортен комплекс във
„Виница“ 108 000 лв. и около 400 000 лв. за проектиране на тези
комплекси. Всички знаят, аз съм спортен човек и никога не бих се
противопоставил на изграждане на спортни съоръжения и каквото и да е в
този град, от тази сфера. Но все пак трябва да има приоритети. Ето, кв.
„Изгрев“ го няма. Да не говорим за така наречената „вилна зона“, която
вече е един цял квартал на Варна, в който няма канализация. По това също
нищо не е предвидено. Нещо странно, което липсва – придобитите акции
от „Пловдивски панаир“. Спомняте си дискусията, която водихме тук с
Вас. Нищо не е отбелязано в бюджета. Щяхме да строим нещо до спортна
зала, което да бъде като панаирен център. Не е предвидено в този бюджет.
Може би в следващия, незнаем, или нещо се е изменило … Също, какво
става с тези акции от „Пловдивския панаир“? Нямаше да се заменят за
дупката, ще се заменят за дупката, пълна неяснота.
Още няколко конкретни неща по отношение на разходването на
бюджета поне в комисиите на които съм член и на които съм присъствал.
Нека да започнем с комисията по „Здравеопазване“ и с бюджета на
„Здравеопазване“. „Капиталови трансфери“ – единствената конкретна
цифра е изграждане на пристройка за външен асансьор към
съществуващата сграда на АГ-болница – 80 000 лв. Обаче разбрах от
председателката на комисията, че всъщност това не е за прословутия
асансьор, който го гласуваме от незнам си колко години, а е за покриване
на ниската конструкция, нали така? Т.е. техническа грешка, може би. Понататък. „Капиталови трансфери за основни ремонти и медицинска
апаратура в лечебните заведения“ – 1 000 000 лв. На кои? За какво? Колко?
Абсолютна неяснота. Да не говорим, че има средства, заложени в
предходни бюджети, които не са изпълнени тогава. Средства за закупуване
на апаратура, където бяха започнали дори обществените поръчки, но бяха
спрени поради липса на средства. По тези решения на общинския съвет
оттогава не са отменяни. Тогава е нямало средства. И сега ли няма
средства? Един милион лева, за който както се договори с някого.
Комисия „Младежки дейности и спорт“ – „Мероприятия по
изпълнение на Европейска младежка столица 2017“ – 128 000 лв. и
изброени тука 17 позиции, т.е. 17 мероприятия. Кой ги е включил точно
тях – не е ясно. Защо точно те, също не е ясно. Но срещу тях ето какво има
– 128 000 лв. празни квадратчета. На кого, колко, кой ще ги прави –
неяснота. Запомнихте заглавието, нали – „Мероприятия по изпълнение на
Европейска младежка столица 2017“ – това е десета позиция в бюджета на
„Младежки дейности и спорт“. 21-ва позиция – „Мероприятия по

изпълнение на Европейска младежка столица 2017“ – 214 000 лв. –
заложени са 11 мероприятия. Също не е ясно защо точно те, както и да е,
преценили са, заложили са ги. На кого, колко, неяснота …
Тодор БАЛАБАНОВ
Има приета наредба.
Ивайло МИТКОВСКИ
Радвам се, че на последната комисия все пак, беше коригирана
сумата за спонсориране, издръжка, поддръжка и т.н. на спортните клубове,
която беше намалена в сравнение с миналогодишната и беше завишена с
200 000 лв. Но, колеги, това не е растеж. Такава е била сумата за спортните
клубове в предходни години. Миналата година бяхме предвидили
увеличаване на тази сума, но за съжаление тези пари отидоха за „Толшипс“. Не казвам, че е лошо, че не е престижно мероприятие. Естествено.
Всички сме ходили и сме се радвали на това нещо, което се случва във
Варна. Но това не трябва да е за сметка, примерно на спортните клубове, за
които г-н кметът, отсъстващият, също каза, че е приоритет. Тази година не
само, че не беше увеличено, ами беше и намалено с 200 хиляди. И
голямото постижение е, че успяхме по предложение на председателя на
комисията по „Младежки дейности и спорт“ да му отдадем заслуженото,
да ги докараме до парите от предни години. Колеги, това не е растеж.
Поради тези причини, които изброих досега, а и поради доста други,
ДСБ - Варна и аз, като техен представител, няма да подкрепим така
предложения ни Бюджет за 2017 г. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на д-р Митковски. Г-н Атанасов искаше думата, след
което ще дадем възможност … Извинявам се, г-н Атанасов, само по
отношение на казаното от г-н Митковски за отсъствието на кмета. Негово
превъзходителство руският посланик е на посещение във Варна, поради
тази причина кметът не присъства в момента в залата. Заповядайте, г-н
Атанасов.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, няколко само
уточняващи въпроса. Първият е в крайна сметка, след решението на съда,
може би трябва да коригираме в приходната част данъка от сделките.
Моля? Казвам, че може би. Така, по отношение само да кажа, беше
повдигнат един проект за спортен комплекс във „Вл. Варненчик“,
квартала. Според мен всичко е много хубаво, просто трябва да има ПУП и
тогава да ги правим тези неща.
В приходната част имам само няколко въпроса по отношение на
приходи делегирани държавни дейности. Това е преходния остатък, който
е от 2016 г. В първоначалните функции, които бяха изброени отдолу във

функция „Образование и сигурност“ има намаление 63 850, в
образованието има намаление, в социално осигуряване и подпомагане на
граждани също има намаление. След като е преходен остатък, защо има
тази корекция, ми е въпросът, единия. В самата комисия зададох въпроса в
Приложение 9, в т. 10 за покриване на финансови разходи и за превоз на
трудно подвижни лица – 3 бр.специализирани микробуси, даже с г-н Радко
Радев го споделих. Просто за двете суми в т. 10 и т. 11, защото са посочени
като цялостни суми да бъдат уточнени за какво. Това, което пропуснах,
виждам че има някои буфери в Приложение 14 – около 14 млн.и половина
и накрая искам да благодаря за това предложение, което направих в
комисията, това е в Приложение 22 – това са по програми „Аз успявам“,
„Добър естетичен вид на детско зрение“, „Детско дентално здраве“ –
средствата са запазени, дори са увеличени с 18 000 лв., за което благодаря,
че беше направено. Благодаря, това бяха уточняващите въпроси.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Д-р Станев, д-р Ангелов … Ами след д-р Станев ще Ви
дам думата, трябваше веднага след д-р Митковски, но ще Ви дам
възможност.
Янко СТАНЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, ще бъда много кратък.
Този бюджет има нещо, по което се различава от предишните бюджети и
това е, че в него има повече ефективност и по-малко ефекти. Затова бяха и
тези предложения, които изглеждат на пръв поглед безумни: рязането на
част от средствата за спорта, рязането на част от средствата по други
програми и по други проекти, които в последствие след обсъждане бяха
възстановени, включително и някои медийни проекти. Това увеличава
ефекта от ефективността. Мога да кажа само, че тези 270 плюс другите 450
милиона, които ще влязат в икономиката на Варна, дават различен прочит
на отношението към съотношенията в индикативните таблици за
бюджетния процес като въздействие върху средата за развитие на дребния
и средния бизнес. Защото ние само там можем да влияем. Ние не можем да
влияем в едрия. Д-р Митковски има много основания да критикува и всеки
един бюджет може да бъде така критикуван. Тука въпросът е, че след тези
210 милиона, които твърдо ще отидат за заплати примерно и за издръжка,
има едни цели 150-160 милиона, които ще отидат за инвестиционни
програми. Но по-важното е, че заплатите също са част от лостовете, с
които увеличаваме потреблението. Да, не с такива темпове, с каквито ни се
иска да увеличим икономическия растеж на града, но все пак това е много
мощен лост. Само си представете, че ги няма тези 110 милиона, примерно
които са заплатите. Или пък си представете, че ги няма от
възнагражденията на останалите 150 милиона, част от които показват
евроатлантическата ориентация на Варна. Затова бюджета е 270, но
общото харчене на пари е над 440 - 450 милиона лева. То показва накъде е

тръгнал града, как се движи. Може би си струва да разсъждаваме върху
това как ще се движи когато свършат евро програмите, примерно след
2023 г. Но по принцип никой не обича да разсъждава в толкова дълги
перспективи. Нещо повече. Този Бюджет 2017, благодарение на това, на
което настояхме и чухме приблизителния отчет за миналата година
показва, че е една отворена система. Както е модерно, в част от десницата,
да се говори платформа. Така че и аз разглеждам бюджета като платформа,
още повече в светлината на това, което се появи като отмяна на
допълненията и измененията в нашата Наредба, касаещи данъка върху
сделките и някои други елементи, които основателно биха дали на пръв
поглед възможността да прекроим бюджета. В единия случай вследствие
на решение на комисията по „Финанси и бюджет“ да увеличим
макрорамката и в другия да я намалим. Това са естествените процеси, ако
някой не ни даде обяснение за буферите, с които можем да решим тези
уравнения. Моята забележка към този бюджет е, че не бяха ясно
разчистени буферите и че не са достатъчно ясно показани буферите. Вярно
е, че това е един голям експертно съветиране на финансистите да скрият
буферите, но така или иначе сега е необходимо да вдигнем малко завеската
и буферите да се видят. Освен тези, за които говори г-н Атанасов, на още
поне 2-3 места трябва да има буфери, защото иначе не можем да си
обясним как на комисия повишаваме примерно разходната част с 1 240 000
лв., а след това в окончателните разчети, със същата макрорамка на
приходите, имаме същите разходи. За мене е ясно как става това. Но може
би трябва малко по-чисти взаимоотношения, защото сега възниква и
проблема с другите средства, които са вследствие на намалението на
данъка. Да приемем, че отговора, който чакам от администрацията е: „Да,
има такъв проект, има такава програма, има такъв код в бюджета“, с който
чрез надграждането, който е предвидено, ще бъде достатъчно голям буфер
да опазим макрорамката и да нямаме актуализация на бюджета, която да
бъде надолу. Защото актуализациите са два вида – нагоре и надолу.
И накрая. Да, съгласен съм за обществените поръчки, не си спомням
кой колега го каза. Контролът по бюджета обаче не е само в обществените
поръчки и той е в системното разглеждане в комисиите на въпросите с
актуализациите, в зависимост от времето, в което живеем и на програмите,
които се изграждат.
Вижте, плюсовете са много. Минуса за мене е само този, който казах.
Аз мисля, че този бюджет показва един градеж, а не разграждане. Мога да
изредя 20 – 30 цифри, така както има и критични цифри. Тези цифри
показват стремежа. И той не е стремеж на администрацията. Той е и наш
стремеж.
А по принцип, накрая ще завърша с това, знам че политиката е тежък
сблъсък. Един мой отявлен политически опонент има същото виждане като
мене. Аз не се притеснявам от сблъсък, но бих желал тези сблъсъци, за да
не са парадни, каквито стават тука в зала, да стават в комисиите. И аз съм
бил привърженик преди на сблъсъци в зала, но тук можем да правим

повече политически сблъсъци. Затова приветствам всички изказвания,
включително тези на опозицията, защото в тях видях много градивни
неща, които би трябвало да влязат. И това е голям проблем за нас, но те
могат да влизат само в комисии.
Благодаря. Нашата група ще подкрепи бюджета за 2017 г. с ясното
съзнание, че това не е вълшебен бюджет, но това е бюджет на
надграждането и на изграждането, а не на разграждането. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Д-р Ангелов за реплика, след това Марица Гърдева.
Веселин АНГЕЛОВ
Уважаеми г-н председател, дами и господа, аз няма да правя
цялостен преглед на бюджета и да изказвам мнение по него, но понеже д-р
Митковски, който е отдавна общински съветник и отдавна се занимава с
тези въпроси, представител е на една дясна формация и аз бях изненадан,
че той изказа едно мнение, според което излиза, че общинските заведения
не са равнопоставени. По ЗЛЗ, държавните, частните и всякакви други
лечебни заведения са с еднакъв статут. И какво означава когато Общината,
как да се изразя, но увеличава приходите за своите лечебни заведения. Тя
създава една неравнопоставеност и това не съответства на политическата
концепция, която се очаква от д-р Митковски. Ще бъда съвсем кратък. Аз в
комисията съм изказал мнения, които са били обект на така разгорещени
спорове, но според мен Общината се явява в ролята на най-вече на един
наемодател и трябва да се грижи за физическия капитал за сградите, за
тяхната пригодност. Всичко останало и специално медицинската дейност,
това е една строго индивидуална, професионална и интелектуална дейност.
И резултатите най-вече зависят от знанията и мотивацията на медицинския
персонал. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Д-р Митковски, дуплика ли?
Ивайло МИТКОВСКИ
Д-р Ангелов, аз съм леко озадачен откъде точно разбрахте, че съм
против равнопоставеността на отделните лечебни заведения. Напротив, аз
съм винаги бил радетел за това и виждам какво се увеличава издръжката на
общинските лечебни заведения, но това е друг въпрос. Също така, ако си
спомняте в комисията си говорихме дори и за идея за приватизация на
дейността на доболничната помощ в общинските ДКЦ-та. Това, разбира се,
не е тема за разговор в момента. Но незнам откъде ви щукна, че съм
защитавал неравнопоставеност между частните, държавните и общинските
лечебни заведения, при положение, че аз работя и в трите вида от тях.

Тодор БАЛАБАНОВ
Д-р Митковски, аз преди да дам думата на г-жа Гърдева, ще кажа
само, че аз съм убеден, че Вие сте видели всичките промени и в
здравеопазването, и увеличения, и така нататък и сме ги коментирали и в
комисия между другото, и с Вас. Аз също присъствах, коментирахме и сте
наясно за какво става въпрос. Повишение има. Имаме повишение и в
програмите, в субсидиите които отпускаме за лечебните заведения. Имаме
повишение драстично по отношение, Вие сам го казахте, 1 милион, нали,
който некоректно отново го посочихте, както и на комисия, въпреки че Ви
бе обяснено кой ще го разходва точно, че само ние, като Общински съвет
ще разходваме средствата и много други неща, които предполагам и г-жа
Гърдева ще засегне в изказването си, така че ще й дам думата, след което гн Пейчев.
Марица ГЪРДЕВА
Уважаеми господа заместник-кметове, уважаеми г-н председател,
уважаеми колеги общински съветници, уважаеми присъстващи. Предстои
ни да гласуваме бюджета на Община Варна за 2017 г., който според мен,
можем да наречем спокойно „бюджет на растежа“. И то не само за това, че
е заложена рекордна сума от 270 милиона, а това, че с всичко което ще се
реализира в нашия град тази сума по евро проекти ще надхвърли 450
милиона. И точно тук смятам, че е мястото първо да благодаря на кмета и
на администрация, че преди законоустановения срок ни представиха един
детайлен отчет и ние видяхме много добре накъде вървим. Предполагам,
че ще има промени, защото това все пак има още време да се направят
анализите. Но сме длъжни да отчетем, че този висок бюджет, който се
планира за тази година и който ние сега ще гласуваме е без да се увеличава
данъчната тежест на гражданите. Това е много важно и без да се използват
дългови инструменти.
Аз няма да се спирам по пера на финансите. Ще оставя това на
финансистите. За мен е по-важно, че в този град ще се ремонтират улици,
че в този град ще се изграждат детски площадки, че ще се облагородяват
междублокови пространства. Г-н Митковски не беше чул думата
„отводняване“ мисля че той каза …
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, моля за тишина …
Марица ГЪРДЕВА
… да, но това е предвидено когато се правят новите булеварди,
примерно по „Региони в растеж“, където ще се облагородяват някои от
районите, ще се изгражда и подземната инфраструктура, както сега в
момента се изградиха по тези булеварди, които бяха направени. И „Трети
март“. Трябва да се интересуваме какво се случва в града. Трябва да ходим
по комисиите, за да знаем какво се случва в града. Защото на нас ни

предлагат един реално изпълним бюджет. Защото са се увеличили и
сделките с недвижимо имущество и закупуването на жилища в града и
може би това ще бъде буфера с повече сделки, защото в един град, който е
на едно от първите места в страната по заетост, в един град, в който ние
можем да се похвалим как изглежда, разбира се, че има и повече желаещи
да закупят имоти. Много се надявам, че всички колеги, дори и тези, които
чисто партийно не са съгласни с това, което се предлага като развитие на
града, ще сложат ръка на сърцето си и ще гласуват „за“ този бюджет, който
ние ще подкрепим, защото само по този начин нашият град може да се
развива. И само по този начин следващата година ще можем да си кажем
не само, че изпълнихме бюджета, ами да заложим на един и още пооптимистичен бюджет. Така че, аз с чиста съвест, ще подкрепя бюджета и
се надявам и колегите да го направят.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Пейчев. Реплика? Да.
Януарий ВИЧЕВ
Нямах намерение да се изкажа, но ме провокира г-жа Гърдева.
Първо, не ща да коментираме бюджета, той беше достатъчно ясно тука
коментиран. Разходите са важна част, наистина, трябва да бъдат
подкрепени. Друг е въпроса за контрола на тези разходи. Важната част на
бюджета е приходната част. А тази приходна част не е обезпечена. Така че
групата на БСП ще се въздържи да подкрепи този бюджет. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Вичев. Г-н Пейчев, имате думата.
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми съграждани,
Приемането на бюджета е най-важният политически акт, който е
свързан с развитието на Варна и който е свързан с реализирането на
политиките във всички сфери на политическия и обществен живот, за да
може да осигурим един спокоен и нормален живот на гражданите на
Варна. Да можем да се грижим с достатъчно отговорност за това във Варна
да има ръст, Варна да бъде един прекрасен град, както за своите граждани,
така и за гостите на Варна.
Тук бяха казани много неща по отношение на дали има ръст, дали е
осигурена приходната част. Аз бих обобщил нещата. Връщам се към този
момент на 2016 г. Първите изказвания, които бяха тогава, бяха абсолютно
същите, т.е. аз бих обобщил. Инерцията е водеща. Тогава също се каза, че
приходната част не може да бъде изпълнена, а сега малко по-нататък ще се
аргументирам. И ще Ви кажа колко е преизпълнението на приходната част
на бюджета. Също миналата година започнахме с това – няма отчет.

Миналата година също бяха представени данни, обобщени за отчета. Само
че няма го или никой не се е погрижил да ги погледне. Тази година
изрично ги презентирах. Цялата информация по отчета за 2016 г.
Съжалявам, няма как по-публично да стане всичко това. Така че не бива да
обобщаваме по този начин, а би следвало да бъдем малко по-реалистични
и да гледаме малко по-задълбочено в това какво се върши, как се върши и
да даваме малко по-справедливи оценки. Бюджета на Община Варна за
2017 г. е съобразен с нормативните изисквания, с финансовата рамка,
установена със Закона за държавния бюджет на Република България за
2017 г. и приетите от общинския съвет прогнози, цели, приоритети за
развитието на гр. Варна без да се пренебрегват, разбира се, предложенията
на кметовете на райони, на директорите на дирекции и всички
второстепенни разпоредители с бюджет. При подготовката на проекта за
бюджет целият екип от общинската администрация работи изключително
професионално, ефективно и организирано, за да бъде постигнат баланс в
исканията на потребителите и възможностите на приходната част на
бюджета, т.е. същият да се балансира с приоритет на удовлетворяване на
разходната част. За да бъде изпълнена достатъчно коректно тази задача,
разбира се, бяха съобразени цифрите в тригодишната прогноза,
информацията за отчетните данни за изпълнението на Бюджет 2016 г.,
възможностите и нивата на облагане с местни данъци, другите
възможности за осигуряване на приходната част на бюджета. Това са
неданъчните приходи, глоби, лихви, управление на общинската
собственост и други и разбира се, с какви резерви разполагаме на този етап
за нейното повишаване. Всичко това е плод на задълбочен труд за
систематизиране, обобщаване на данните, анализ на същите и излизане с
предложения към общинския съвет или към Вас, уважаеми дами и господа,
със своя вот да изразите приемането на бюджета.
На тази база и на основата на системния анализ беше постигнат един
много добър резултат, като предложение за Бюджет 2017 г., а именно
бюджетна макрорамка в размер на 270 700 000 лв. Не мога да се съглася с
обобщението, че няма ръст. Уважаеми дами и господа, ръста в сравнение с
първоначалния бюджет на 2016 г. е 27 000 000 лв. Не можем да не отчетем
и факта, че миналата година в бюджета имаше кредит, който стоеше в
бюджета за 5 милиона. Тази година нямаме нито един лев кредит. Т.е. не
27, 32 милиона е реалното, но нека да не бъдем максималисти в
обявяването на положителните страни на бюджет. Този ръст беше
постигнат на основата на преизпълнението на първоначалния план с 9,9 %,
разбира се, плод на добрата организация на работата на приходната
агенция на Община Варна, това е дирекция „Местни данъци“. Ако
направим един малко по-сериозен разрез или профил на приходната част
на бюджета, аз мога да обобщя като не разделяме по видове местните
данъци и такси, мога да обобщя че реалната цифра, с която е преизпълнен
плана за бюджета е 16 051 658 лв. Или в проценти това е 115,88 % повече
спрямо първоначалния план на 2016 г. Тук не можем да пренебрегнем и

факта, че бюджета, всички знаем, че се разпределя на държавноделегирани дейности и местни дейности. Местните дейности са 160
млн.лв., а държавно-делегираните дейности са 109 млн.лв. – 50 млн.лв.
повече бюджета на Община Варна се осигурява от местни приходи. Всичко
това също е плод на работа на администрацията и на Вас, понеже Вие, с
вашите решения подкрепяте дейността на администрацията. Бих казал, че
това е един добър показател за устойчивост, надеждност и сигурност на
Бюджет 2017 г. на Община Варна.
И в тази връзка, това което беше коментирано тук, дали ще вземем
решене за промяна на макрорамката, дали администрацията има някакви
съмнения по отношение на изпълнението на бюджета, аз уверено заявявам,
че не е необходимо да правим промяна в макрорамката. Промяната в
процентите, които имаме по данък придобиване няма да променят
драстично приходната част на бюджета и изразявам увереността на
администрацията, че ще се справим с приходната част на бюджета.
Независимо, че е висока макрорамката, администрацията ще положи
необходимите усилия за изпълнение на амбициозния план в приходната
част. Отново казвам с цел надеждност и спокойствие и наличие на
увереност за спокойно изпълнение на разходната част на Бюджет 2017 г.
Т.е. налага се извода, че отново и през тази година кметът на Община
Варна г-н Иван Портних, екипът му и общинската администрация поемат
отговорността да предложат пред Вас, уважаеми дами и господа, един
дързък, предизвикателен, много амбициозен, но реалистичен бюджет,
който потвърждава финансовата стабилност и сигурност на общината,
осигурява възможност да реализира приоритетните политики и политиките
в останалите области на социално-икономическия живот, насочен към
решаване на проблемите на гражданите в Община Варна.
Сериозен напредък в развитието на нашия град се очертава и чрез
реализацията на амбициозните цели и задачи, посочени в следните
приоритети в Бюджет 2017 г.
Първият приоритет – Варна – Европейска младежка столица.
Мероприятията, свързани с проявите ще подчертаят усилията на общината
за укрепване ролята на младежите в изграждането на своето бъдеще.
Вторият приоритет – запазване на данъчната тежест на гражданите,
не се предвижда увеличение на данъците и на общинските такси.
Напротив, с решението на Върховния административен съд се намалява
един от данъците.
Третият приоритет – европейските проекти. Реализацията на
проектите в приетата Инвестиционна програма на Варна, предполагам, че
всички познавате Инвестиционната програма, ето я Инвестиционната
програма. С реализация на проектите в приетата Инвестиционна програма
на Варна ще бъдат усвоени около 142 млн.лв., а съвместно с Капиталовата
програма от Бюджет 2017 г. общата сума за развитие на нашия град ще
възлезе на 171 млн.лв. Тези цифри допълнително подсказват какви са
целите и задачите на кмета на общината, на неговия екип, а именно

изпълнение на много амбициозна програма за промяна на Варна, чрез
използване възможностите на местния бюджет и възможностите,
предоставени от европейските фондове.
Четвъртият приоритет – продължава дейността по досегашните
приоритети, свързани с образование, социални дейности и здравеопазване.
Преди малко се посочи, че във функция „Образование“ няма ръст.
Напротив, най-големият ръст е във функция „Образование“ – 13 милиона.
Или само функция „Образование“ заема 38,5 относителен дял от общия
бюджет на община Варна. За функция „Здравеопазване“ също беше
посочен такъв елемент, че няма ръст. Ръста във функция „Здравеопазване“
е 3 милиона, но и до там ще стигнем, като ги обсъждаме.
Бюджет 2017 г. е социално ориентиран бюджет. Насочен е към
решаване на проблемите на гражданите на Варна и това е видно от факта,
че разходите в сферата на образование, здравеопазване, социални дейности
и инженерна инфраструктура представляват 72,7 % от всички разходи по
бюджета за 2017 г.
И през 2017 г. Община Варна ще продължи да работи усилено по
всички останали направления, а също и за създаване на условия за
привличане на външни инвеститори, с цел подобряване на икономическия
профил на нашия град. Тук допълнително искам да подчертая, че 2016 г.
завърши с неразплатени задължения, бюджетът е балансиран, липсват
дефицити, т.е. финансовото състояние на Община Варна е стабилно.
Затова говори, естествено, и кредитният рейтинг, определен от
Българската академия за кредитен рейтинг на „ББ минус“ с перспектива
стабилна, като следва да отбележим бележката под черта, че Община
Варна показва много добро развитие и благоприятни характеристики,
позитивна е динамиката на показателите и вследствие на тези фактори
базовият рейтинг на Общината е определен на по-високо ниво „ББ плюс“,
но оценката на държавния риск на България и степента му на влияние
върху общината го ограничават до „ББ минус“. Т.е. рейтингът на общината
не може да бъде по-висок от рейтинга на държавата.
Сравнението по функции на бюджет 2017 г. с този на Бюджет 2016 г.
ясно показва акцентите и насоките на работа през настоящата година. В
почти всички функции е показано сериозно увеличение на разходната част.
Най-висок е ръста във функция „Образование“, както казах, 13 милиона,
функция
„Икономически
дейности“
12,5
милиона,
функция
„Здравеопазване“ – 3 милиона. Шеста функция „БКС“ е с изравнена
стойност с предходната година, но е без наличие на кредитни инструменти,
т.е. капиталовата програма е със запазен или малко завишен ръст. Това
показва, че отново се работи по приоритети и стремежа на кмета и
администрацията е вече за изпълнение на по-амбициозни задачи, повисоки резултати, рационалност и ефективност в постигане на целите, във
всички функции на Бюджет 2017 г. Икономизирането на всички
направления и сфери на обществения живот ще даде възможност за
постигане на по-добри и качествени показатели, формирани в разходната

част на бюджета. Грижата ни за тласък в развитието на икономиката на
Варна през настоящата и следващите години ще е един от важните
показатели и основа за успех в бъдеще. Преди малко беше посочен и един
елемент буфери или резерви на Бюджет 2017 г. Да, няма буфери, които да
са поставени вътре в бюджета и да има средства, които да не са
разпределени. Всички средства са разпределени достатъчно разумно и са
описани в самия бюджет как са разпределени. Но буферите или резервите в
бюджет 2017 г. са в други направления. Това е в продължаване на
дейността по повишаване на събираемостта чрез реализиране на мерките
за намаляване обема на просрочените задължения за давностен период
2012 – 2016 г. плюс тези задължения, за които е спрян давностният срок с
предприетите мерки през предходните години.
Оптимизация на структурните единици и повишаване на
ефективността в работата чрез провеждане на структурна реформа на
всички нива, включително и структурите на второстепенните
разпоредители. Това е друг елемент, който може да осигури резерви в
изпълнението на Бюджет 2017 г.
Повишаване на несъбираемостта на неданъчните приходи.
Отговорност за резултатите трябва да бъде насочена към районните
администрации, кметствата, дирекциите в Община Варна. И понеже беше
поставен един въпрос за заплатите, че заплатите били 110 милиона.
Заплатите са 80 милиона плюс осигуровките. Тогава се формира тази
цифра, за която се говореше. Но независимо от това, аз искам да направя
тук едно отклонение и ще кажа, че от юли 2013 г. до настоящия момент в
общинската администрация на град Варна заплатите не са повишавани.
Всяка година поставяме акцент и елемент в бюджета, обикновено около 7
% ръст на увеличение на заплатите. До този момент това не се е случило,
уважаеми дами и господа, заплатите на общинската администрация не са
увеличавани. Така че, мисля че нямаме право да спекулираме с това, че
заплатите в общинската администрация са високи. Бих могъл да започна да
правя сравнения и то много конкретни, но няма да изпадна в подробности.
Следващият елемент като резерв, който може да бъде посочен, това е
повишаване ролята, мястото и значението на общинската икономика в
обществения живот на Варна. Уверен съм, че резервите за повишаване на
ефективността, в това направление, са сериозни и при обединяване на
усилията бихме постигнали финансов ефект, който ще се ползва в интерес
на гражданите на Варна. Общинската икономика наистина, с Ваша помощ,
може да бъде добре анализирана, реформирана, с цел повишаване на
нейната отговорност за формиране на положителни финансови резултати,
т.е. тя следва да се издържа самостоятелно от дейността си.
Друг важен елемент, това е резултатност и ефективност в
управлението и разпореждането с общинска собственост. Да, тук
разгледахме този елемент и казахме, че не е достатъчно повишена
стойността, която се дава на ролята на общинската собственост в бюджета
не преди да започне разглеждането на бюджета, прие се Годишната

програма за управление и разпореждане с общинска собственост. Там
стойността е доста по-висока, която се определя като принос на самата
дирекция за изпълнение на Бюджет 2017 г., на приходната част.
В посочените мерки, има още редица мерки, няма да ги изброявам,
да не отегчавам, в посочените мерки е налице дълбока икономическа
логика. Прилагайки ги последователно и неотклонно, съпроводени с
почтеност и морал, негативните практики ще бъдат избегнати, а
постиганите резултати ще бъдат забележителни.
В заключение искам да резюмирам. Бюджет 2017 г. е адекватен на
исканията на потребителите в неговата разходна част. Приходната част е
планирана на основата на задълбочен анализ и дава достатъчно увереност,
че може да бъде изпълнена, т.е. може да бъде осигурена планираната
разходна част. Този проект за бюджет ще се реализира при строга
финансова дисциплина за запазване финансовата стабилност и сигурност
на Община Варна. Ще се изпълнява съгласно ясни приоритети и проекти за
устойчиво развитие на общината, публичност и прозрачност на разходите
през годината и спазване на изискванията на Закона за публичните
финанси и другите нормативни документи.
Благодаря ви за вниманието.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Атанасов.
Прекратяване на дебатите ли ще искате?
Христо АТАНАСОВ
Ще го предложа и него, ако трябва.
Уважаеми г-н председател, уважаеми господа заместник-кметове,
уважаеми колеги, само ще се върна и ще обърна внимание на бюджета.
Най-общо бюджета представлява един метод за планиране и отчитане на
приходите и разходите. Като това предполага чрез него да се регулират три
неща. Едното е централизиране на публичните финанси, второто е
разпределение на публичните финанси и третото е контрол върху целевото
и законосъобразно използване на публичните финанси. Тук беше
споменато от заместник-кмета, че бюджета е балансиран, защото няма
дефицит. А нима, ако има излишък, не е балансиран? Пак е балансиран
бюджет. Ще се върна няколко неща … Точно така е.
Ще се върна няколко неща, защото бяха така засегнати, че имало
критики към предишните бюджети. Значи, когато критиката е градивна и е
насочена към едно подобряване на събираемостта и въобще като цяло към
макрорамката, тази критика е нужна. Ще Ви посоча две суми.
Първоначалният бюджет за 2016 г. по отношение на оперативните
нефинансови активи е заложено 5 800 000. Актуализацията 3 150 000. Ще
Ви посоча, че продажбата на нефинансови активи е заложена 500 хиляди.
Актуализацията е 50 хиляди. Продажба на земя е заложено 4 500 000.
Актуализацията 1 800 000. Затова не искам да навлизам в подробности по

отношение на тези неща и да влизаме в излишни дебати. Всеки, който е
казал мнението си тук по този бюджет и по предишните бюджети, смятам
че е бил изключително обран, изключително коректен и още само две неща
докато завърша. В бюджета има буфери, не е да няма, и то е естествено да
го има, защото има и кухи обеми. Не дай си Боже да няма буфери. И
приоритетите в етнологията на самата дума е приоритет, един приоритет.
Не може да имаме 20 приоритета. Приоритет „Младежка столица“ – това е
един от приоритетите. Това трябва да следваме. Не можем да изброяваме
20 приоритета. Това не са приоритети.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Въпреки това, аз не мога да се съглася по отношение
на последното, за приоритетите. Може да има повече от един приоритет.
Лично мое мнение, изразявам личното си мнение.
Има ли възможност за отговор на въпросите, които бяха поставени?
Г-жо Господинова, заповядайте.
Стефка ГОСПОДИНОВА
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Д-р Станев след това, не Ви видях.
Стефка ГОСПОДИНОВА
Въпросите са много конкретни и точно по технология на съставяне
на бюджета, както многократно е казано и няколкократно през годините.
Той се съставя по отношение на предложенията на второстепенните
разпоредители и всички разпоредители с бюджет, както са изискванията на
Закона за публичните финанси. Така че тези всичките цифри, които тук
като въпроси възникват по отношение на конкретика, те са намерили
своето изражение най-напред в предложенията на тези разпоредители.
Конкретно, г-н Атанасов имаше въпрос по отношение на приходната
част и разходната част, което се покрива и с г-жа Георгиева, с въпроса. Пак
отиваме на думичката „балансираност на бюджети“. По отношение на
това, че въпроса свързан с приходната част е пряко свързан с въпроса в
разходната част на г-н Атанасов, т.е. това, което се залага в приходната
част като увеличение по нетни приходи от продажби, вече се залагат и
приходите, които ще постъпват по общинския бюджет, съответно ще бъдат
разходвани от общинския бюджет по устойчивост на „Интегриран градски
транспорт“ и неговата организация и управление по този проект.
По отношение на 248 хиляди преходен остатък от дарения. Да, в
действителност те трябва да бъдат разходвани точно за целта си, затова са
показани и като преходен остатък, тъй като нямаме как без решение на
Общинския съвет с конкретни обекти, с конкретни суми, за конкретни

нужди, по конкретни лица да бъдат разходвани. Това ще го има в течение
на годината, така че може да бъде и отчасти, може да бъде и наведнъж. Ще
бъде съвместно изработено с предложение на общинска администрация и
взето с решение на общинския съвет задочното разходване на тези
дарения.
По отношение на разходите в 849 обяснихме, че има веднага
балансираност с приходите.
По отношение на д-р Митковски за апаратурата, в комисията по
„Финанси“ стана преобразуването и тези средства от 1 милион намериха
своето отражение в проекторешенията в § 43 като субсидия, така че това
също е отреагирано.
По отношение на „Младежки дейности и спорт“. В програмата – каза
се 200 хиляди по решение на комисията по „Финанси‘, те са намерили
своето отражение.
По отношение на преходния остатък – това го наблягаме
няколкократно, особено след излизане на Закона за публичните финанси в
сила 2014 г. Това е и на сайта на Община Варна, по време на публично
обсъждане на бюджет. Това е внесено и в материалите с внесения бюджет,
че преходния остатък непрекъснато търпи промени до окончателното
изготвяне на отчета на Община Варна за 2016 г., тъй като тепърва все още
се анализира всяка информация, всеки отчет и във връзка с анализа този
отчет може да бъде като разход от държавна дейност, може да бъде като
разход от местна дейност. Така че този преходен остатък, който е в размера
който посочихме около 30 милиона – 30 700 000, вътре в себе си ще
намира своето отражение или е намерил до този момент до комисията по
„Финанси“, когато се промени приложение 11. Конкретно на едно място с
5 лв., на друго място с 10 лв., на трето място, както казахме в
„Образованието“ с 30 000 лв. Някои преходни остатъци са били местна
дейност, сега трябва да се посочат като държавни такива, в резултат на
получените трансфери през годината. Всичко това подлежи и до пълното
завършване на отчета, като по дата 22 февруари, съгласно указанията на
Министерството на финансите и изпращането му в Министерството на
финансите и Сметна палата.
По отношение на въпросите за приватизацията. Точно и ясно са
отнесени 9-те процента в бюджета, изрично си има текст в приложението,
че са за възнаграждения. Отнесени са по § 02 – възнаграждения по
комисията, така че там също това нещо е точно залегнато с внесения
бюджет.
Тодор БАЛАБАНОВ
Което отговаря на въпроса Ви от предходната точка на дневния ред.
Стефка ГОСПОДИНОВА
Оттам нататък вече е начина и методиката по какъв начин ще бъдат
изплащани тези възнаграждения.

Тодор БАЛАБАНОВ
Отделени са и са заложени в бюджета.
Стефка ГОСПОДИНОВА
Приложение 19 беше издиктувано като промяна на администрацията
в комисията по „Финанси“, още при започване четенето на материалите,
като предложение на дирекция „Туризъм“ и заместник-кмета. В резултат
на получено искане от браншовата организация, по-специално за
честването на „Златни пясъци“, комплексът. Така че това беше изчетено
на микрофон като промяна и като предложение за промяна в това
направление и г-жа Гърдева след това направи и своите предложения по
отношение на комисията, в комисията по „Финанси“. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
По отношение на администрацията. Д-р Станев, заповядайте.
Янко СТАНЕВ
Уважаеми г-н председател, колеги, все си мислех, че няма да взема
голямата папка, затова ще се концентрирам само в едно питане, всъщност
то не е питане, а разяснение. Вижте, въпроса ми за буферите е зададен във
връзка с новата ситуация. Буфер наистина не означава средства, които са
скрити някъде вътре из бюджета, даже не може да се планира такъв буфер,
защото означава че се нарушава Закона за публичните финанси. Но буфер
е всяко нещо, което като политики, присъства в бюджета, като например
„синята зона“. Тук днеска трябваше да се каже „синята зона“ е обжалвано
решението, и спряно е и заради това не можем да я направим. Но, ако
направим „синята зона“, приходите от нея във второто шестмесечие ще
бъдат 735 хиляди, приблизително плюс-минус 100 хиляди. По същия
начин стоят нещата и с харчовете за общинските предприятия и за
общинските фирми, т.е. планирането на тези харчове ангажира
съответните икономически структури на общината, с изпълняване на
политиката на Общината що се отнася до въпросите за приходната част.
Или за разходната част, зависи към кое ги съотнасяме. Това са реалните
буфери. Разбира се, има и друг вид буфери, които се появяват във връзка с
развитието на икономическата, политическата и всякаква друга обстановка
в страната. Един такъв буфер би се появил в една социална програма, в
която част от нашата дейност стане държавно делегирана, т.е. ние
примерно в момента знаем за едно или две подадени такива заявления.
Тези две заявления, ако министерството намери средства и ни ги делегира
по държавни дейности, означава, че някъде около 360-380 хиляди по мои
изчисления, ще можем да спестим от местните дейности, които са буфер.
Вече когато гледаме актуализацията, ще видим накъде ги съотнасяме –
дали в Социалната програма имаме възможност и да ги изкараме от там и
да ги вкараме където има нужда. За това си мисля, че ми липсват две неща.
Едното е при общественото обсъждане активност на гражданите, които са

политически активни, защото тогава се обсъжда и политиката на бюджета.
Тук вече обсъждаме и технология. И второто, което е. При
предварителните обсъждания на комисията ми липсва високата степен на
експертиза по отношение на по-дългите писти, по-големите перспективи.
Не можем да се концентрираме само върху Бюджета за 2017 г. Иначе съм
казал защо ще го подкрепя. Не съм съгласен с аргумента на тези, които
няма да подкрепят бюджета не защото отричам това право, а защото
просто няма алтернативни предложения. Бих се радвал много да чуя
алтернативни предложения, защото аз също твърдя, че няма нищо
съвършено на този свят. Благодаря, г-н председател.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Г-н Атанасов, след това г-н Иванов.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, не разбрах само, реплика? Ако има някой
нещо, може да го каже. Сега, по отношение на тези суми, които са в
предложението и са отнесени към § 43, пак казвам, значи не вкарвайте
председателя на комисията, нито го е входирал във „Финанси“ това
предложение, нито е минало през комисия за обсъждане. Говорим за
увеличаване. В комисията предложението направено ли е от някой от
общинските съветници? Не е изчетено нито от заместник-кмет, нито е
предложено от някой от съветниците. Още по-малко, някой е получил
материали за това нещо. Ако е било изчетено и е минало, аз искам
материалите, искам да видя кой е вносител на предложението и кога е
внесено. Ако трябва, ще изслушаме и записите от комисията.
Второто което е, въпросът ми съдържаше дали е правилно отнесено
към § 43 от Единния бюджетен класификатор за 2017 г. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Иванов. Заповядайте.
Иван ИВАНОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, не мислих да вземам
отношение по констатациите Бюджет 2017, но някои неща в изказванията
на директорката, на финансова дирекция, Господинова ме накараха да
изляза пред Вас и да си кажа мнението. Значи, преди да започнеш да
планираш нещо и да го … така в развитие, в бъдеще да вървиш към
неговото изпълнение, мисля че трябва да се направи задълбочен анализ на
това, което е било в предходната година. В комисиите, в които имам честта
да бъда член, аз не видях никъде задълбочен анализ по пера. Кое, какво,
защо, защо се е получило така, прогнозата каква е за 2017 г. И веднага
давам пример, въпреки че излязох от комисията по „Туризъм и търговия“,
ми направи впечатление прихода от туристическия данък. Не може
министър Ангелкова да бие тъпана из цяла България, че с колко са се

качили нощувките, колко туристи имало, два пъти повече през летище
Варна, а същевременно туристическият данък да е повишен, мисля че само
с 300 000 лв., което е смешно на фона на хората, които са минали през
летище Варна. Те по плажа ли спят? Затова апела ми е и предлагам на
колегите общински съветници да задължим по някакъв начин тази
общинска администрация да започне да прави анализи. Кое, какво, защо се
е получило? А не да ми се прехвърля топката – ами той Общинският съвет
трябва да реши … Да, Общинският съвет ще реши, но когато видим пред
нас цифрите едно към едно. Приход-разход, какво е било 2015 г., какво е
било 2016 г., кои са причините да се получи това нещо и чак тогава да се
премине към гласуване от общинския съвет. Защото тази позиция е много
удобна. Когато им е удобно, Общинският съвет да гласува. Благодаря за
вниманието.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н Иванов. Г-жо Гърдева, заповядайте.
Марица ГЪРДЕВА
Аз много се радвам, че колегата Иванов повдигна въпроса за
приходите от туристическия данък. Ако се интересуват, членовете на
комисията могат много лесно да проверят как се случва това. 2015 г.
приходи от туристически данък – 3 600 000 лв. Права ли съм, г-н Пейчев?
Така. И ако сметнем, значи завишаване на прихода от туристически данък
е 700 хиляди през 2016 г. Да, с 300 хиляди повече от първоначално
заложеното в бюджета. Но със 700 хиляди повече спрямо предходната
година, г-н Иванов. Изглежда, Вие не можете да ми обясните какво искате
да кажете. Но това е фактът. И тази година е заложено със 100 хиляди
повече, надяваме се да се изненадаме приятно, защото записванията вече
текат.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, реплика г-н Иванов. Г-н Славов след това.
Иван ИВАНОВ
Реплика към г-жа Гърдева. Тя отново не можа да ме разбере, като
пожарникар на язовира ли реагира и търчи да гаси пожара в язовира … Бях
дал примера за това, че трябва да се прави анализ, а не че атакувам
конкретно инспекторите, които контролират туристическата дейност. И не
съм искал да кажа конкретно за туристическия данък. А Вие отново, да не
казвам като какво, на амбразурата …
Марица ГЪРДЕВА
Може ли дуплика, споменато ми е името? Г-н Иванов …

Тодор БАЛАБАНОВ
Моля да се придържаме към темата, все пак нека да не излизаме …
Марица ГЪРДЕВА
Да се придържаме към темата. Аз с особено добри чувства и голяма
любов гласувах за излизането му от комисията по „Туризъм“. Но ще
помоля колегите да си взимат на сесия и доброто възпитание и да се
ограничат в квалификациите, защото не е лошо все пак да не разочароваме
родителите си, които са ни възпитавали. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз мисля, че този дебат не е излизал извън рамките на доброто
възпитание, с изключение на изпълнение на някои партийни задачки, но
без тях няма как. Г-н Славов, заповядайте.
Славчо СЛАВОВ
Извинявай, г-н председател, процедурно предложение, понеже
почнахме много да се повтаряме, правя процедурно предложение за
прекратяване на дебатите.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Славов, една заявка имаше преди Вашето предложение. Ще
помоля по същество, максимално кратко, ясно ..Г-жа Савова.
Веселина САВОВА
Знам си, че до три минути трябва да кажа, каквото имам да казвам.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, че знаете правилата и се надявам да ги спазите.
Веселина САВОВА
Абсолютно. Това, което искам да кажа е, че моята мечта е в един
момент да се приеме бюджет, в който да няма и помен от управлението
Кирил Йорданов. За съжаление, в този бюджет има едно направление,
което много ми напомня за това и не защото говоря за дирекция
„Превенции“ и тези 340 хиляди за незнайно какви дейности, всъщност
знайно – за семинари в определени хотели. И не защото тука г-жа Коева е
съпруга на г-н Коев, а той е кръстник на Кирил Йорданов, а защото по тази
тема за 340-те хиляди, които винаги са били стотици хиляди в миналите
години, има пълна тишина. Никой от Вас в тази зала не знае и не е чувал
какво точно прави за тези пари направление дирекцията на г-жа Коева. В
същото време всички Вие в тази зала сте чували какво прави отец Георги в
храм „Свети Борис“ в „Аспарухово“ или по-точно сдружение „Отвори
очи“, което по статистика е дало най-добрите показатели в справяне с
наркозависими. Това го знае цялата държава, знае го общината, но в

бюджета Ви няма една стотинка за това сдружение „Отвори очи“. Там ще
му бъде даден някои левчета, но те ще бъдат дадени, след като те се
помолят много на г-жа Коева. Това, което искам ясно да Ви заявя – докато
ето тези нюансчета не изчезнат, аз няма да съм спокойна, защото сянката
на Кирил Йорданов ме кара да настръхна, кожата ми настръхва. И когато
най-после общинският съвет приеме нещо, където няма и помен от такива
схеми, аз ще Ви поздравя. Извинявайте за емоционалността ми.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Да разбирам, че подкрепяте с две ръце бюджета, който
е предложен, с изключение на този на превенции …
Веселина САВОВА
А, да, подкрепям. Предложението ми е единствено, тъй като тези 340
хиляди, а те са и повече в други направления, там се промъкват
„Превенциите“ по много други направления, кметът има възможността и
правото да ги пренасочи. Аз дори и не Ви предлагам в момента смяна на
нещо, каквото е по бюджета. Но от тези 340 хиляди, ако 300 хиляди отидат
в „Отвори очи“ ще има спасени повече деца, отколкото където са там, да ги
харчи Коева.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Режим на гласуване за предложението за прекратяване
на дебатите от г-н Славов.
Резултати от гласуването: за - 26, против - 0, въздържали се - 0,
отсъстват – 25, предложението се приема.
Янко Станев – „за“, Димитър Карбов – „за“, Красен Иванов – „за“,
Бонка Банкова – „за“, Калин Калевски – „за“, Людмила Колева – „за“,
Антоанета Цветкова – „за“, д-р Ивайло Митковски – „за“, Калина Пеева –
„за“ , Надя Георгиева – „за“, Валентин Станев – „за“, Добромир Джиков –
„за“.
Сега ще пусна тестово гласуване, колеги. Предложението е
процедурно и беше прието. Сега ще пусна тестово гласуване, преди да
подложа предложението за Бюджет за 2017 г. на гласуване. Режим на
гласуване, за тестово. Излезте и влезте от системата, тъй като мина време
по дебатите и явно системата е блокирала.
„За“ – двадесет и …, да, някой има ли проблем с таблета или не е
успял да гласува? Д-р Митковски, на тестовото гласуване? То е тестово
само, за системата … Ще моля да погледнете на д-р Митковски там
таблета. Някой друг колега имаше ли проблем с гласуването?

Колеги, подлагам на гласуване проекта за Бюджет за 2017 г. на
Община Варна. Режим на гласуване. В цялост, както го предложи
председателят на комисията.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

599-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от Закона за

местното самоуправление и местната администрация, чл. 51 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2017 г., чл. 94 и чл. 39 от
Закона за публичните финанси и по предложения от кмета на Община
Варна с рег. № РД17000385ВН/10.01.2017 г. и №РД17000385ВН001ВН/10.01.2017 г., Общински съвет – Варна реши:
І. Приема бюджета на община Варна за 2017 г. за приходите и
разходите, както следва:
(в лв.)
1.

ПРИХОДИ - ВСИЧКО по (Пр. 1), в т.ч.:

270 700 000

1.1.

Приходи за делегирани от държавата дейности

109 915 789

а/

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ/§31-11/

103 103 869

б/

Неданъчни приходи от държавни дейности

545 490

в/

Депозити и средства по сметки /преходен остатък от 2016 г./

6 266 430

1.2.

по (Пр. 11), в т.ч. за:
-Ф-я Общи държавни служби
242 111
- Ф-я Отбрана и сигурност
334 846
- Ф-я Образование
3 632 442
- Ф-я Здравеопазване
644 158
- Ф-я Социал. осигуряване, подпомагане и грижи 1 103 861
- Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности 48 381
- Ф-я Икономически дейности и услуги
260 631
Местни приходи, в т.ч.:

160 784 211
154 576 009

а/

Имуществени данъци, неданъчни приходи и операции с
нефинансови активи:
Имуществени и други данъци

б/

Неданъчни приходи

69 126 009

в/

Операции с нефинансови активи

5 750 000

Бюджетни взаимоотношения:
а/

79 700 000

/-10 549 638/

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т. ч.:
1. Обща изравнителна субсидия - § 31–12, в т.ч.:
- за зимно поддържане

4 524 200
2 484 700
147 300

- обща изравнителна субсидия

337 400

2. Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи-§ 31–13

2 039 500

б/
в/

Трансфери между бюджети
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС

/-6 401 822/
/-8 378 566/

г/

Временни безлихвени заеми, в т.ч.:
*временни безлихвени заеми м/у бюджети и с/ки за
средствата от ЕС
* погашения по заеми от ПУДООС (-)

/ -293 450/

Финансиране на бюджетно салдо:

16 757 840

2.

РАЗХОДИ - ВСИЧКО по (Пр.2, Пр.3), в т.ч.:

270 700 000

2.1.

Разходи за държавни дейности

109 915 789

2.2.

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

160 784 211

а/
б/

ІІ.

Приема разходите по функции, / Пр.2 и Пр.3/, в т.ч.:
Ф-я
Ф-я
Ф-я
Ф-я
Ф-я
Ф-я
Ф-я
Ф-я
Ф-я

ІІІ.

373 773
/- 667 223/

148 093 785
12 690 426

270 700 000

Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Жилищно стр., БКС и опазване на околната среда
Почивно дело, култура и религиозни дейности
Икономически дейности и услуги
Разходи некласифицирани в други функции

16 404 000
2 979 000
104 176 000
18 148 000
14 156 000
60 480 000
14 274 000
37 648 000
2 435 000

Приема разходи по определени дейности и приложения
/в лв./:
- дейност „Общинска администрация” - Община Варна, райони и
кметства с населени места /Пр. № 5/
- дейност „Други дейности по икономиката“/Пр. № 6/

15 369 352
10 499 380

- Общински предприятия и дейности със съответните стойности
/Пр.№ 6а/
- дейност „Чистота” /План сметка на разходите по чл. 66 от ЗМДТ/,
т.ч. преходен остатък – 5 737 127 лв. /Пр. №7/

32 737 127

- дейност „Други дейности по транспорта” /Пр. № 9/

8 500 000

- Преходен остатък от облигационен заем от 2015 г. /Пр. 12/
- Облигационен заем за финансиране на собствено участие по

857 698

проекти на община Варна, финансирани от оперативни програми на
Европейския съюз и други инвестиционни проекти /Пр. 13/

738 934

- Програма за проектиране на обекти по бюджета за 2017 г. – 2019 г. /Пр. №23/
- дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа“ /Пр. №4а/
/без разходите на общинско предприятие „Паркинги и синя зона“/
14
661 400
- дейност 629 „Др. дейности по опазв. на околната среда“по §51 и 52/Пр.4 б/ 4 349
931
/без разходите на общинско предприятие „Инвестиционна политика“/

ІV. Разчет за капиталови разходи по функции и източници на
финансиране в размер на 28 930 113 лв. и разчети за капиталовите
разходи за съфинансиране на оперативни програми и проекти на
Европейския съюз /ЕСИФ и ДЕС//Пр. 1, Пр.2, Пр.3, Пр.4/
V. Приема Разчет за численост и фонд работна заплата по
функции и дейности, без звената от функция „Образование“, прилагащи
системата на делегиран бюджет /Пр. № 18/.
VІ. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата с право на
транспортни разходи и на педагогическия персонал с право на заплащане
на част от транспортните разходи, съгласно чл. 39, ал. 2 от ПМС №
374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2017 г. (Пр. 21).
VII. Приема лимит, разчет за целеви разходи и субсидии:
1. Приема лимити за:
1.1. Социално-битови разходи в размер на 3% от утвърдените
разходи за основни заплати на служителите, съгласно чл. 40 от ПМС №
374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
1.2. Разходи за представителни цели в размер до 2% от общия
годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска
администрация“ и дейност „Общински съвети“, съгласно чл. 90, ал. 1 и 2
от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и чл. 38,
ал. 3 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на
Република България за 2017 г. /Пр. 17/.
2. Приема Общински програми и утвърждава разчет за целеви
разходи и субсидии:
2.1. Програми за промоция, профилактика и рехабилитация на
общественото здраве /Пр. 22/ в т.ч.:
2.1.1. „Аз успявам”- целево финансиране в размер на 21 500 лв. по
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“.

2.1.2. „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение
на гръбначните изкривявания” - целево финансиране в размер на 40 000 лв.
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
2.1.3. „Детско зрение” - целево финансиране в размер на 25 000 лв.
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
2.1.4. „Профилактика на глаукомата” - целево финансиране в размер
на 15 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
2.1.5. „Профилактика на сънната апнея” - целево финансиране в
размер на 15 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
2.1.6. „Детско дентално здраве” - целево финансиране в размер на 23
500 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
2.1.7. „Профилактика на женското здраве – трансвагинално
ултразвуково изследване” - целево финансиране в размер на 20 000 лв. по
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“
2.1.8. „Превенция на заболяванията на слуха сред деца“ - целево
финансиране в размер на 18 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“
2.2. „Социална програма на Община Варна за 2017 г.“ - целево
финансиране в размер на 2 661 795 лв., в т.ч. субсидии в размер на 52 000
лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“ по /Пр. 16/
2.3. Програма „Спорт” – 1 250 000 лв., в т.ч. субсидии за спортни
клубове и организации – 812 000 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Спортни бази
за спорт за всички“ /Пр. 25/
2.4. Програма „Варна – Европейска младежка столица 2017“ - целево
финансиране в размер на 2 024 230 лв., в т.ч. субсидии в размер на: 19 000
лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“ и 1 136 550 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери
за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности за
младежта“, /Пр. 26/
2.5. „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и
млади хора“ – 340 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 130 000 лв. по §45
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска
цел“, дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. 27/
2.6. „Социален туризъм“ - 20 000 лв. субсидии по §43 „Субсидии и
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност
„Туристически бази“/Пр. 28/

2.7. „Програма за насърчаване творческите заложби на ученици и
студенти с изявени дарби“ – 155 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 53 000
лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр.29/
2.8. „Програма за образователна интеграция на деца и ученици от
различни етнически групи“ – 85 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 40 000
лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр.30/.
2.9. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите
кадри“ – 50 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 8 000 лв. по § 45 „Субсидии
и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“,
дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. 31/
2.10. Програма за дейността на Наблюдателната комисия към
Общински съвет – Варна – 39 330 лв., дейност „Общински съвети“ /Пр. 32/
2.11. „Международни и местни културни прояви“ – 3 210 000 лв., в
т.ч. субсидии в размер на 1 124 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 180 000 лв. по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ и
119 000 лв. по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата“, дейност „Други дейности по културата“ за общински
фонд „Култура“/Пр. 24/
3. Предоставя и утвърждава целеви разходи, субсидии и
трансфери, както следва:
3.1. целева субсидия в размер на 80 000 лв. на „Специализирана
болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д–р
Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, от които за извършване на неотложен
ремонт на покрива на ниското тяло на болницата - 77 381 лв. и до 2 619 лв.
за конструктивна експертиза и последващ проект, §55 „Капиталов
трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.2. целева субсидия на Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина І Варна ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 200 000
лв. за изпълнение на дейности, извън обхвата на основния пакет,
гарантиран от бюджета на НЗОК по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“;
3.3. целева субсидия на „Диагностично – консултативен център
„Свети Иван Рилски“ – Аспарухово – Варна” ЕООД за покриване на
разходи на лечебно заведение в район с повишен здравен риск в размер на
25 758 лв. по § 43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.4 целева субсидия за лечебните заведения в размер на 1 000 000 лв.,
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“ / Пр.2,/;
3.5. целева субсидия на Българска асоциация на сомелиерите и
виноценителите в размер на 7 500 лв. за провеждане на национално

изложение „Фестивал Вино и храна“, по § 45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по икономиката“;
3.6. целева субсидия на Варненската туристическа камара за
провеждане на Черноморски туристически форум в размер на 10 000 лв. по
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“;
3.7. целева субсидия на Варненската туристическа камара за
провеждане на Национален кулинарен фестивал „Варна 2017“ в размер на
7 500 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически
лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“;
3.8. целева субсидия на Народно читалище „Христо Ботев – 1928“,
гр. Варна за подпомагане на дейността на Фолклорен ансамбъл „Варна“ за
2016 г. в размер 95 000 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Читалища“
3.9. трансфери за подпомагане дейността на културни институти,
съгласно сключени договори с Министерство на културата по §61
„Трансфери между бюджети“ в размер на 210 000 лв. както следва: за
ТМПЦ, в т.ч. за Държавна опера и Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ –
160 000 лв. и за Държавен куклен театър – 50 000 лв.;
3.10. целева субсидия за църковното настоятелство на храм „Св. мчк.
Прокопий Варненски“ за довършителни работи по изграждане на храма 280 000 лв., в т. ч. 30 000 лв. преходни от 2016 г., по § 45 „Субсидии и
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност
„Други дейности по културата“;
3.11. целеви субсидии за общински програми, както следва:
3.11.1. по програма „Аз успявам” – целево финансиране на
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна“
ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 21 500 лв. по § 43 „Субсидии и
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/;
3.11.2. по програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания” – целево
финансиране на „Медицински център за рехабилитация и спортна
медицина І - Варна“ ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 40 000 лв. по
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/;
3.11.3. по програма „Детско зрение” - целево финансиране в размер
на 25 000 лв. на „Специализирана болница по очни болести за активно
лечение – Варна“ ЕООД по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
/Пр. 22/;
3.11.4. по програма „Профилактика на глаукомата” – целево
финансиране в размер на 15 000 лв. на „Специализирана болница по очни
болести за активно лечение – Варна“ ЕООД по §43 „Субсидии и други

текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“/Пр. 22/;
3.11.5. по програма „Профилактика на сънната апнея” - целево
финансиране в размер на 15 000 лв. на „Многопрофилна болница за
активно лечение „Света Анна“- Варна АД, по §43 „Субсидии и други
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/;
3.11.6. по програма „Детско дентално здраве” - целево финансиране в
размер на 23 500 лв. на „Дентален център І – Варна” ЕООД по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.11.7. по програма „Профилактика на женското здраве –
трансвагинално ултразвуково изследване” - целево финансиране в размер
на 20 000 лв. на СБАГАЛ „Проф. Д-Р Д. Стаматов - Варна” ЕООД по §43
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. 22/;
3.11.8. „Превенция на заболяванията на слуха сред деца“ - целево
финансиране в размер на 18 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
здравеопазване“ /Пр. 22/;
3.11.9. по програма „Социална програма“ - целево финансиране на
проекти на неправителствени организации по §45 „Субсидии и други
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по социалното осигуряване“ в размер на 30 000 лв./Пр. 16/;
3.11.10. по „Социална програма“ - целево финансиране на фондация
„Човек на фокус“ за програма „Запознаване на хора в неравностойно
положение с традиционните християнски ценности и помощ при
професионална реализация на младежи, възпитани в институции“, по §45
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска
цел“, дейност „Други дейности по социалното осигуряване“ в размер на
15 000 лв./Пр. 16/;
3.11.11. по „Социална програма“ - целево финансиране на Български
червен кръст за организиране на коледен благотворителен концерт „Заедно
за Коледа“, по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически
лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по социалното
осигуряване“ в размер на 7 000 лв./Пр. 16/;
3.11.12. по „Програма за превенция на рисковото поведение сред
деца и млади хора“ – 130 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ дейност „Други
дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. 27/;
3.11.13. по програма „Спорт” – 812 000 лв. по §45 „Субсидии и други
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност
„Спортни бази за спорт за всички“ /Пр. 25/;
3.11.14. по програма „Варна – Европейска младежка столица 2017“ –
19 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови

предприятия“ и 1 136 550 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери
за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности за
младежта“ /Пр. 26/;
3.11.15. по програма „Социален туризъм“ - 20 000 лв. субсидии по
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“,
дейност „Туристически бази“ /Пр. 28/;
3.11.16. по програма „Програма за насърчаване творческите заложби
на ученици и студенти с изявени дарби“ – 53 000 лв. по §45 „Субсидии и
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност
„Други дейности по образованието“ /Пр.29/;
3.11.17. по програма „Програма за образователна интеграция на деца
и ученици от различни етнически групи“ – 40 000 лв. по § 45 „Субсидии и
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност
„Други дейности по образованието“/Пр. 30/;
3.11.18. по програма „Програма за квалификация и насърчаване на
педагогическите кадри“ - 8 000 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по образованието“ /Пр. 31/
3.11.19. по програма „Международни и местни културни прояви“ –
1 124 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически
лица с нестопанска цел“ и 180 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по
културата“ за общински фонд „Култура“/Пр. 24/
3.12 Утвърждава разпределение от преходния остатък на приходите
от дарения за бедствието от 19.06.2014 г. в кв. „Аспарухово“ в размер на
248 522 лв., както следва:
- 235 936 лв. по §42-02 „Обезщетения и помощи по социалното
подпомагане“ и 12 586 лв., §10-20 „Разходи за външни услуги“ в местна
дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии“.
3.13. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни
условия по предоставянето и отчитането на целевите субсидии и
трансфери.
4. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински
съвет - Варна по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата“, както следва:
4.1. Подпомагане на лечението на граждани от бюджета на дейност
„Други дейности по здравеопазването” – 196 100 лв., в т.ч. 40 100 лв.
преходни от 2016 г. /Пр. № 2/
4.2. Подпомагане на двойки за инвитро процедура от бюджета на
дейност „Други дейности по здравеопазването” – 244 013 лв., в т.ч. 74 013
лв. преходни от 2016 г., /Пр. № 2/
4.3. Социално битови разходи на социално слаби граждани - по
бюджета на дейност „Други служби и дейности по социалното
осигуряване” – 98 853 лв. в т.ч. 3 000 лв. преходни от 2016 г. /Пр. № 2, Пр.
№ 16/

4.5. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на
дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 16 800
лв./Пр. № 2, Пр. № 16/
4.6. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на
дейност „Обредни домове и зали” – 10 000 лв. /Пр. № 2/
4.7. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на
дейност „Други дейности по транспорта и пътищата” – 8 500 000 лв., в т.ч.
665 500 лв. преходни от 2016 г. /Пр. 9/
4.8. Разходи за месечни помощи на сираци и полусираци до и над 18
годишна възраст без лични доходи в СУПЦ „Анастасия д-р Железкова” по
бюджета на дейност „СУПЦ“ в размер на 17 160 лв. под формата на
дофинансиране на държавната дейност. /Пр.2, Пр. 16/
4.9. Разходи за месечни помощи на ученици, настанени в „Комплекс
за социални услуги за деца и младежи“ в размер на 1 188 лв. под формата
на дофинансиране на държавната дейност. /Пр.2, Пр. 16/
5. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от
туристическия данък за 2017 г. /Пр. № 19/
6. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от
концесионни плащания през 2017 г. /Пр. 33/
7. Разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя на
безстопанствените кучета – 35 000 лв. по бюджета на ОПБК, събрани от
„Общинска такса за притежаване на куче“, съгл. чл. 175 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
VІІІ. Приема разпределение на преходния остатък за 2017 г. в
размер на 30 718 119 лв. /Пр. 11/.
ІX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 127, ал. 2 от ЗПФ,
Общински съвет – Варна, приема Разчет на разходите, финансирани от
приходи по § 40-00 /Пр.8, Пр.4/.
X. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.127, ал. 3 от ЗПФ,
Общински съвет – Варна приема разчет на разходите, финансирани от
приватизационни сделки в размер на 853 753 лв., вкл. преходен остатък
от 2016 г. – 53 753 лв., в т.ч: за придобиване и основен ремонт на
дълготрайни активи /91%/ в размер на 735 143 лв. и разходи, свързани с
приватизационния процес /9%/ в размер на 118 610 лв. /Пр.15/.
XI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 51 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2017 г. и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 6 от ЗПФ,
Общински съвет – Варна приема разпределение на средствата от целевата
субсидия за финансиране на капиталови разходи за делегираните от

държавата дейности и за местните дейности по обекти за строителство и
основен ремонт и други позиции на разходите в съответните функции и
параграфи, в размер на 2 039 500 лв. /Пр.10/.
XII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 4 от
ЗПФ, Общински съвет – Варна приема просрочените вземания, които ще
бъдат събрани през 2017 г. /Пр.14/.
XIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 8 от
ЗПФ, Общински съвет – Варна одобрява индикативен годишен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз, в т.ч. индикативен разчет за
капиталови разходи, финансирани със средства от Европейския съюз и
планирани трансфери за съфинансиране на проекти и програми на ЕС
/Пр.34, Пр.34а и Пр.1/.
XIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона
самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и
ЗПФ, Общински съвет – Варна одобрява актуализирана
прогноза за местни дейности за периода 2017-2019
приложение /Пр.35/.

за местното
ал. 3, т. 9 от
бюджетната
г., съгласно

XV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –
Варна определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2017 г.,
съгласно приложение /Пр. 20/.
XVI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от
ЗПФ, Общински съвет – Варна определя максимален размер на новите
задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. в
размер на 193 470 000 лв.
XVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от
ЗПФ, Общински съвет – Варна определя максимален размер на
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. в
размер на 251 700 000 лв.
XVIII. На основание чл. 39 и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 5 от ЗПФ, чл. 21,
ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Варна определя:
1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет
през 2017 г. - до 29 568 000 лв.

2. Максимален дълг към 31.12.2017 г. до 79 464 000 лв.
3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да
бъдат издадени през 2017 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на
бюджета на общината. Максимален размер на издадените общински
гаранции към 31.12.2017 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на
бюджета на общината.
XIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 40 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Варна определя при изпълнението
на бюджета за 2017 г. да се съблюдават следните приоритети:
1. плащания по обслужване на общинския дълг
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи,
стипендии и медикаменти
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, и
здравните и образователни заведения.
XX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 95 от ЗПФ, Общински
съвет – Варна предвижда резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
в размер на 10 000 лв. по § 97 „Резерв за непредвидени и неотложни
разходи“, дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните
последствия от бедствия и аварии“ /Пр.2/.
XXI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Варна възлага на кмета на
Община Варна:
- да определи конкретните лица, права и задължения на
второстепенните разпоредители с бюджет.
- да определи и утвърди бюджетите на второстепенните
разпоредители с бюджет
- в изпълнение на решение на Общински съвет – Варна № 567-7 от
Протокол № 14/20.12.2016 г., възлага на кмета средствата за хранене на
децата в общинските детски градини, с изключение на децата в яслените
групи, да им бъдат определени и утвърдени със самостоятелни бюджети,
извън делегираните им бюджети.
- възлага на кмета на община Варна функцията по проектирането и
основния ремонт на спортни площадки по училища, включени в Разчета за
капиталови разходи - функция „Образование“ /Пр. 4/ и в качеството на
възложител по Закона за обществените поръчки да осъществи

необходимите действия. Средствата да бъдат определени и утвърдени със
самостоятелни бюджети, извън делегираните бюджети на училищата.
- да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди разпределението.
- да включва информацията по чл. 125, ал. 4 по Закона за публичните
финанси, в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
XXII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 125 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Варна оправомощава кмета на
община Варна, както следва:
1. да извършва компенсирани промени, наложени в резултат на
изменение в макроикономическите условия, възникване на неотложни
потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през
бюджетната година с решение на Общински съвет – Варна:
1.1. в частта за делегираните от държавата дейности - между
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност, съгласно чл.
125, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси
1.2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в
рамките на една дейност или от една дейност в друга по бюджета, без да
изменя общия размер на разходите, съгласно чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за
публичните финанси.
2. в изпълнение на правомощията си по т. 1, кметът издава заповеди.
3. след извършване на промените, кметът включва информация за
същите в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
4. да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито
бюджет е част от общинския бюджет.
5. да кандидатства за средства по структурни фондове на
Европейския съюз, по национални програми и други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския
план на развитие.
6. да кандидатства за средства от Централния бюджет и други
източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
7. да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други
източници при необходимост при реализиране на общински програми и
проекти.
8. да разработва и изменя, при необходимост, индикативен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз по оперативните програми,
съгласно изискванията на Министерство на финансите.

XXIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 126 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие временно
свободните средства по бюджета на общината да се ползват за текущо
финансиране на одобрените по бюджета разходи и други плащания, при
условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните
от държавата дейности в определените им размери, както и на местните
дейности и се спазват относимите за общината фискални правила, като не
се променя предназначението на средствата в края на годината.
XXIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона
за публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие при
възникнала необходимост и временен недостиг, да се осигуряват
заемообразно средства за осъществяване на одобрени проекти от
бюджета на община Варна до възстановяването на разходите от
Управляващия орган.
XXV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –
Варна приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета
за 2017 г. /Пр.36/.
Резултати от гласуването: за – 32, против – 3, въздържали се – 6,
отсъстват – 10 – предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имаме Бюджет за 2017 г. Ще Ви дам възможност за отрицателен вот.
Честито. Заповядайте, д-р Митковски.
Ивайло МИТКОВСКИ
Уважаеми г-н председател, колеги, едно достойнство на този
бюджет, което пропуснах да спомена при изказването си, наистина е
запазване на данъчната тежест на гражданите, което е една заслуга в тези
времена. По отношение на отрицателния вот. Бюджетът на една община е
колкото чисто технологична финансова дейност, така и политическа,
защото това е политиката на едно мнозинство, каквото и да е то, по
отношение на вижданията му на приоритети за развитие на един град и
община. Затова е нормално да има „за“ и „против“. Затова е нормално да
има управляващи и опозиция. В това няма нищо лошо, за това сме се
борили, надявам се с много от тях, да имат в общинския съвет много
партии, коалиции и т.н., а не от една. Уважаеми журналисти, обръщам се
към Вас, уважаеми дами и господа, на днескашния общински съвет отново,
не отново ами за първи или за пореден път, вече не знам, се видя кой е

управляващ и кой е опозиция в този град. Управляващото мнозинство в
този град са ГЕРБ, СДС и патриотични формирования. Опозиция сме ето
ние. Това е, за да се знае, защото тези избори идват и заминават, но нещата
остават. Казаното, написаното, остава. Гласуването също остава.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, д-р Митковски. Някой друг колега, преди да дам
думата на г-н Пейчева, иска ли да се изкаже? Някой от формированията?
Няма формирования, явно. Заповядайте, г-н Пейчев.
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми съграждани, от името на г-н Портних, от името на
общинската администрация, искам да изкажа благодарност за това, че
проекта за Бюджет 2017 г. с последното ваше гласуване стана Бюджет 2017
г. на Община Варна. Той е такъв, какъвто беше гласуван и мисля, че е един
достоен, един амбициозен, реалистичен бюджет, който дава възможност на
общинската администрация, след като той стана факт, да започне спокойно
да реализира политиките, които са предвидени в този бюджет. Благодаря
за дебатите, благодаря за предложенията, благодаря за становищата, които
бяха изразени. Да, критиката, когато е градивна, тя е полезна. Благодаря за
което.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н Пейчев. Г-н кмете, заповядайте.
Иван ПОРТНИХ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми съграждани, бих искал да благодаря за
конструктивната работа, за критиките, за предложенията. Вярвам обаче, че
в днешния ден, с общи усилия беше приет един бюджет, който наистина ни
дава възможност да гледаме уверено към 2017 г. Като говорим за
приоритети, разбира се, вярвам че в близките месеци ще имаме
възможността заедно да работим по важни теми, които надскачат
хоризонта на 2017 г., за да можем да дадем наистина една по-дългосрочна,
по-добра перспектива за нас, варненци. Вярвам, че този бюджет е
реалистичен. Помните миналата година изказванията по отношение на
проектобюджета за 2016 г. отново бяха съпроводени с тези за
необезпеченост, за нереалистичност. Благодаря на Вас, благодаря на
администрацията, защото отчета ясно показва, че през 2016 г. сме се
справили наистина прекрасно. Сигурен съм, че с общи усилия ще го
направим и през 2017 г. Благодаря още веднъж.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колеги, обявявам почивка до 14.30 ч., след което
продължаваме, тъй като трябва да бъдем по-стегнати, за да приключим в
рамките на днешния ден.

Следобедно заседание – начало от 14:30:18:00 ч.
Присъстват 40 общински съветника, отсъстват:
Антраник ШАКАРИЯН
Божидар ЧАПАРОВ
Борислав ГУЦАНОВ
Ганчо ГАНЕВ
Данаил ПАПАЗОВ
Кирил ГЕОРГИЕВ
Костадин КОСТАДИНОВ
Мартин БАЙЧЕВ
Неджиб НЕДЖИБОВ
Петър ЛИПЧЕВ
Сали ИСЕИН
Тодор БАЛАБАНОВ
Налице е изискуемия кворум и можем да започнем работа – 28, вече
29-ти подпис.

IV.
По точка четвърта от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Финанси и бюджет” относно:
(1) – приемане на бюджета на Община Варна за 2017 г. по приходи и
разходи и приложенията към него.
(2) – даване на съгласие за заемообразно финансиране от бюджета
на Община Варна за 2017 г. по проект „100% Youth City“ по програма
„Еразъм +“.
(3) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и
упълномощаване кмета на Община Варна да издаде запис на заповед в полза
на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, по
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за изпълнение на проект „Естетизация и модернизация на
градската среда във Варна“ по процедура на директно предоставяне на
БФП „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014г.-2020г. – Варна“.
(4) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и
упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде запис на заповед в
полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за
изпълнение
на
проект
„Модернизация
на
образователната
инфраструктура на територията на град Варна“ по процедура на
директно предоставяне „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014г.-2020г. – Варна“.
(5) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и
упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед в
полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, по
АДБФП за изпълнение на проект „Подобряване и модернизиране на
образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско
стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална
гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“ в рамките на
процедура на директно предоставяне на БФП „Подкрепа за
професионалните училища в Република България“, Приоритетна ос
„Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма
„Региони е растеж" 2014 г.- 2020 г.
(6) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране
от бюджета на Община Варна за 2017 г., за реализиране на допустимите
разходи по проект „Ефективно управление на градовете чрез дигитални
инструменти, социални медии и съдържание, генерирано от
потребителите“.
(7) – даване на съгласие за финансиране от бюджета на Община Варна
по проект „Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали

на територията на кв. „Аспарухово“, гр. Варна за предоставяне на
безвъзмездна помощ от фонд „Солидарност“ на Европейски съюз.
(8) – даване на съгласие за заемообразно финансиране от бюджета на
Община Варна за 2017 г. по проект „Комплексни услуги за достоен и
независим живот“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ в район „Одесос“, район „Приморски“, район „Младост“,
район „Аспарухово“ и район „Владислав Варненчик“ – Община Варна.
(9) – осигуряване на гориво за отопление на културните институти
на град Варна.
(10) – даване на съгласие за сключване на Споразумение за
сътрудничество
между
Община
Варна
и
Варненската
и
Великопреславска св. Митрополия.
(11) – отпускане на финансови средства на ТВ „Черно море” за
реализиране на телевизионно предаване „Европейска Варна”.
(12) – отпускане на финансови средства на „Дарик радио – Варна” за
съвместен медиен проект „Зала Пленарна”.
(13) – отпускане на финансови средства на „Радио Варна“ за медийно
отразяване на културни, спортни и обществени прояви в Община Варна и в
подкрепа на инициативата „Варна – Европейска младежка столица 2017
г.“
(14) – отпускане на финансови средства на „Регионален
телевизионен център – Варна” за съвместна работа на Община Варна,
Общински съвет – Варна и РТВЦ - Варна.
(15) – отпускане на финансови средства за нуждите на Варненската и
Великопреславска св. Митрополия.
(16) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД.
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Иванов, заповядайте.
Станислав ИВАНОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми съграждани,
точка втора от дневния ред, а именно:

600-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № Д16001149ВН-001ВН/16.12.2016 г., Общински
съвет – Варна дава съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране
в размер на 2 347 лв. (две хиляди триста четиридесет и седем лева) от
бюджета на Община Варна за 2017 г., за реализиране на допустими

разходи по проект „100% Youth City“ по програма „Еразъм +“.
Средствата да бъдат възстановени в бюджета на Община Варна след
окончателното плащане през 2017 г.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 26; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 23, предложението се приема.
За протокола Януарий Вичев – „за“, Веселин Ангелов – „за“, Надя
Георгиева – „за“, Лидия Маринова – „за“, Калин Калевски– „за“, Николай
Георгиев – „за“, Мартин Андонов – „за“, Григор Григоров – „за“, д-р Янко
Станев – „за“, Валентин Станев – „за“.
Станислав ИВАНОВ
Точка трета от дневния ред:

601-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД17001071ВН/20.01.2017 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие за поемане на общински дълг и упълномощава кмета
на Община Варна да издаде в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално
развитие”, Запис на заповед по образец със срок на предявяване за
плащане до 10.09.2019 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по
изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ), гарантиращ
пълния размер на исканото авансово плащане в размер до 8 830 908,42
(осем милиона осемстотин и тридесет хиляди деветстотин и осем лева и
четиридесет и две) по Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-1.002-0002C01, рег.№ РД-02-37-12/10.01.2017г. за изпълнение на проект №
BG16RFOP001-1.002-0002 „Естетизация и модернизация на градската
среда във Варна“ по процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“,
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП
„Региони в растеж“ 2014 - 2020 год., съгласно приложение към настоящото
решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване.

Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 18, предложението се приема.
За протокола Антоан Влаев – „за“, Григор Григоров – „за“ и Милена
Георгиева – „за“.
Станислав ИВАНОВ
Четвърта точка от дневния ред:

602-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД17001073ВН/20.01.2017 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие за поемане на общински дълг и упълномощава кмета
на Община Варна да издаде в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално
развитие”, Запис на заповед по образец, със срок на предявяване за
плащане до 19.08.2019 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по
изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ), гарантиращ
пълния размер на исканото авансово плащане в размер на 5 708 302, 90
(пет милиона седемстотин и осем хиляди триста и два лева и деветдесет
стотинки) по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-1.002-0001-C01, рег. № РД02-37-305/19.12.2016г. за изпълнение на проект „Модернизация на
образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, част от процедура
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г., съгласно приложение към настоящото решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 14, предложението се приема.
Мартин Андонов за протокола – „за“, д-р Ивайло Митковски за
протокола – „за“.

Станислав ИВАНОВ
Пета точка от дневния ред:

603-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД17001229ВН/23.01.2017 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие за поемане на общински дълг и упълномощава кмета
на Община Варна да издаде в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално
развитие“, Запис на заповед по образец, със срок на предявяване за
плащане до 16.08.2019 г. (два месеца след приключване на проекта),
гарантиращ пълния размер на исканото авансово плащане в размер на 979
993.73 лева (деветстотин седемдесет и девет хиляди деветстотин
деветдесет и три лева и седемдесет и три стотинки) по Административен
договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP0013.002-0031-C01, РД-02-37-302/16.12.2016г. за изпълнение на проект
BG16RFOP001-3.002-0031
„Подобряване
и
модернизиране
на
образователната инфраструктура на Професионална гимназия по
горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на
Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр.
Варна“ в рамките на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните
училища в Република България“, Приоритетна ос „Регионална
образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014- 2020 г., съгласно приложение към настоящото решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 12, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ
Шеста точка от дневния ред:

604-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД17001108ВН/20.01.2017 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране в размер
на 53 600 лв. (петдесет и три хиляди и шестстотин лева) от бюджета на
Община Варна за 2017 година, за реализиране на допустимите разходи по
проект „Ефективно управление на градовете чрез дигитални

инструменти, социални медии и съдържание, генерирано от
потребителите“ с акроним на мрежата: Interactive Cities, по Програма
URBACT III, съгласно приложение към настоящото решение.
Средствата да бъдат възстановени в бюджета на Община Варна след
възстановяването им от Управляващия орган.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Не виждам, режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 13, предложението се приема.
За протокола Григор Григоров – „за“.
Станислав ИВАНОВ
Седма точка от дневния ред:

605-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № ЗК15001177ВН-060ВН/20.01.2017 г., Общински
съвет – Варна одобрява средства в размер до 29 902 лв. (двадесет и девет
хиляди деветстотин и два лева) за финансиране от бюджета на Община
Варна за 2017 г. на разходи за изпълнение на етап 2 от проект
„Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на
територията на кв. „Аспарухово“, гр. Варна“. Дейностите по етап 1 от
проекта са изпълнени по договор за безвъзмездна финансова помощ №
2014BG16SPO001-005 от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.
Исканите средства от бюджета на община Варна за 2017 г. са
предназначени за изплащане на възнаграждения и осигуровки на членовете
на екипа до завършване, отчитане и мониторинг на Етап 2 от проекта.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 11, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ
Точка осем от дневния ред:

606-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД17001397ВН/25.01.2017 г., Общински съвет –
Варна одобрява разходи до 500 000 лв. (петстотин хиляди лева) за

заемообразно/мостово финансиране от бюджета на Община Варна за 2017
г. по Проект № BG05ОP001-2.002 „Комплексни услуги за достоен и
независим живот”, Процедура за
директно
предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ в район „Одесос“, район „Приморски“,
район „Младост“, район „Аспарухово“ и район „Владислав Варненчик“ община Варна.
Средствата да бъдат възстановени в бюджета на Община Варна след
възстановяването им от Управляващия орган.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 12, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ
Девета точка от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД17001426ВН/25.01.2017 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на гориво за отопление
на културните институти за 2017 г., с цел тяхното подпомагане, както
следва:
- Театрално-музикален продуцентски център – Варна - 60 тона;
- Държавен куклен театър – Варна – 18 тона.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Атанасов, заповядайте.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н заместник-кмет, колеги, по
отношение на тази точка имам възражения и те са свързани със следното.
Самите основания на които са изчетени за отпускането на тази помощ за
мене не отговарят на изискванията на необходимите за отпускането на
този тип помощи. Какво имам в предвид? Става въпрос, че в момента с
тези си действия ние влизаме в противоречие и със Закона за акцизите, т.е.
за търговията с горива. За да не влизам в детайли по отношение на това
дали трябва да има нивомерни системи и как постъпва горивото, къде
отива горивото, къде се заприходява горивото, дали ДДС-то трябва да се
върне, щото трябва да се върне в бюджета на Община Варна …
Предложението ми е следното. Това да бъде прецизирано по следния
начин. Отпускането на такъв тип помощи по отношение на гориво, според
мене, не може да стане. И сме в противоречие със законови разпоредби.
Има може би споразумение доколкото разбрах между министерството,
Община Варна и тези институции, в които могат целево да бъдат

отпуснати тези средства под формата на някакво подпомагане, но трябва
да се измисли начин, по който това да бъде законосъобразно. Начинът, по
който в момента е приложен, би довело според мене до санкции и това ще
бъде проблем и мисля, че не би трябвало по този начин да бъдат
подпомагани тези институции. Не съм против за това да бъдат
подпомагани, но трябва се измисли правилната форма и мисля, че има тази
възможност. Предложението ми е да бъде коригирана, ако трябва да бъде
на следваща сесия гласувана, дали това е възможно по отношение на
бюджета, но да бъде направено и входирано правилно, за да нямаме
санкции после от проверяващите. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, други мнения и съображения, колеги? Д-р Станев.
Янко СТАНЕВ
Уважаеми г-н председател, предлагам да гласуваме това
предложение така, както е предложено. Аз не знам дали колегата има
някои сериозни основания. Само знам, че са минали 6 или 7 одита и всички
тези наши решения са проверявани на три нива. Един път от областния
управител, един път от Сметната палата и един път от АДФИ. Но, нищо не
пречи по-нататък да вземем нещо, да направим някаква иновативна
техника. Но в случая едва ли имаме готовност. А горивото трябва, всички
сме на това мнение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, проблема е, че сме в разгара на сезона.
Янко СТАНЕВ
Затова предлагам да го гласуваме така, нататък, ако имаме нещо
иновативно и по-добро, с удоволствие ще го приемем. Да, конкретно да
гласуваме.
Тодор БАЛАБАНОВ
Проблемът е, че на този етап те няма как да дадат …
Янко СТАНЕВ
Използвам вземането на думата, за да предложа следващите три
точки за медиите да гласуват анблок.
Тодор БАЛАБАНОВ
Можете ли да изразите становище в момента или няма как да стане
на този етап? Защото става въпрос за специфичен закон за акцизи, данъчни
складове, просто тя няма да може да даде веднага отговор.
Да, да, заповядайте, след това г-жа Гърдева.

Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, само накратко ще кажа
какви според мене, т.е. какви са моите опасения. Опасенията ми са
следните: по закона за търговията с горива трябва да има нивомерни,
такива единици, в складовете на Община Варна по отношение на горивата.
Тъй като при правенето на поръчка за горива Община Варна заявява
количества, които са необходими за нея лично. Ако тези горива, по закон
те трябва да постъпят в складовете, т.е. в склада по заявени количества на
Община Варна. Там трябва да има нивомерни уреди, които при излизането
с протокол и внасянето в складовете на дарения в случая, а оттам влизаме
и в колизия по отношение дали можем с договор за дарение или не знам
каква друга правна форма, да предоставим тези горива, влизаме в това, че
Община Варна трябва по доставна стойност да достави горивата. Т.е.
Община Варна е длъжна да върне обратно ДДС-то в централния бюджет.
Оттам нататък на дарения, в случая използвам тази дума, трябва да
заприходи това количество и пак да има нивомерни уреди, в които обаче
той трябва да заприходи стойността си на пазарна стойност, на която той
има договор. От тази гледна точка искам да прецизираме нещата, за да не
влезем независимо, че е минал одита за предходни такива решения, просто
да поправим и ако е възможно това да се случи в рамките до следващата
сесия и за сезона да не поставяме тези две институции в положение, в
което да имат невъзможност да се отопляват. А предложението, което
беше мисля, че е някакво споразумение, не знам, поправете ме ако имате
тази възможност, между министерството което отговаря за тези
институции, Община Варна дали може това нещо да се случи. Това значи и
да предоставяме средства целево, което няма никакъв проблем това да се
случи.
Тодор БАЛАБАНОВ
Сега ще дам възможност … Г-н Пейчев, ако имате възможност да
отговорите в момента, след това ще ви дам думата, г-жо Гърдева. Ако
имате готовност.
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа, всяка година
Общината се ангажира с предоставяне на гориво на двете институции
Куклен театър и Опера. Тази година също Община Варна се е ангажирала,
защото освен държавно-делегираните дейности, които се полагат на
Операта и на Театъра, те не достигат. И затова и Общината дофинансира.
Този ангажимент е поеман всяка година, тази година също е поет. За да
няма такива кулизии, за които се опасява уважаваният от мен г-н Атанасов,
затова се използва възможността, предоставя се директно гориво вместо да
предоставяме самостоятелно финанси, те да тръгват да правят процедури.
Ние имаме обществена поръчка и това е най-добрия и най …

Тодор БАЛАБАНОВ
Според Вас, Вашето мнение е, че няма опасност да бъдем
санкционирани, защото идеята да се предостави горивото …
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Засега включително има и съгласуване на процедурата, че това не е
държавна помощ.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Г-жа Гърдева.
Марица ГЪРДЕВА
Ние няколко години вече предоставяме гориво на културните
институции, досега не е имало някакъв проблем. А това да отлагаме
предоставянето на горивото и вземането на решение на следващата сесия,
когато вече може и да се стопли и през това време нашите съграждани да
седят в салоните на студено, не е никак нормално. Така че аз предлагам да
гласуваме по същество.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Искате думата? Не Ви разбрах. Процедурата ще я
пусна после за обединяване на анблок на точките. Първо ще подложа
неговото, защото така или иначе то е последно постъпило, след което ще
… Но целта пак казвам, идеята е да се предостави помощта. Въпросът
беше по отношение на формата под която да се предостави. Но г-н Пейчев
изрази позиция, че няма пречка. Да, да, за следващата година няма пречка
да се изследва още по-подробно, но предполагам че са го изследвали.
Разбрах. Подлагам на гласуване предложението на г-н Атанасов. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 7; против – 2; въздържали се – 30;
отсъстващи – 12, предложението не се приема.
Подлагам на гласуване изчетеното предложение от председателя на
комисията по „Финанси и бюджет“. Режим на гласуване.

607-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД17001426ВН/25.01.2017 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие за предоставяне на гориво за отопление на
културните институти за 2017 г., с цел тяхното подпомагане, както следва:
- Театрално-музикален продуцентски център – Варна - 60 тона;
- Държавен куклен театър – Варна – 18 тона.

Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 6;
отсъстващи – 12, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ
Десета точка от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 59, ал. 1, във връзка с чл.
61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД175000102ВН/04.01.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да
бъде сключено Споразумение за сътрудничество между Община Варна и
Варненската и Великопреславска св. Митрополия за срок от 5 (пет) години,
считано от датата на подписването му, като одобрява текста на същото и
приема Програма за съвместна дейност през 2017 г., съгласно приложения
към настоящото решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Г-н Григоров.
Григор ГРИГОРОВ
Уважаеми колеги, изказването ми ще засегне както точка 10, така и
точка 15, където става пак въпрос за отпускане на средства на Варненската
и Великопреславска света митрополия. На пръв поглед, прочитайки
споразумението, в неговата основна част, то е изпълнено с едни прекрасни
пожелания, намерения и т.н. И в това няма нищо лошо. Най-после
Българската православна църква да поеме полагащото й се място в
социалния и обществения живот, конкретно на град Варна. Но стигаме до
приложението към това споразумение и в него намираме финансовото
изражение на това споразумение. Директно към митрополията се насочват
250 000 лв. за „Св. Прокопий Варненски“ и само 15 000 лв., които са за
една дейност, която ще Ви излъжа как се казваше. Всички останали
намерения, описани в това споразумение отговаря дирекция „ОМД“,
„Духовен просветен център“ и само ще ви зачета няколко, така да ги
наречем, мероприятия и инициативи, които ще се финансират по линия на
това споразумение. Секунда само, че отворих другата страничка. Така,
образователна програма „Първо българско училище в град Варна“ – 5000
лв., дирекция „ОМД“. „Младежки форум“ – 16 000 лв., дирекция „ОМД“.
„Поклонническо пътуване до Света гора“, „Поклонническо пътуване до
Румъния“. Извинявайте, но това ми прилича на репликата на Тодор Колев
от „Опасен чар“: „Какво е това кученце-касичка, крокодилче-касичка,
кученце-касичка “. Просто това е замаскиране на едни средства в размер на
около 130 000 лв., които най-вероятно ще бъдат усвоявани от някои
дирекции в Общината, защото в крайна сметка каквито и инициативи да се
предприемат по линия на духовното израстване и развитие на нашето
общество, служението на свещениците трябва да бъде безплатно, а не
платено, т.е. те в тези всички дейности трябва да участват безвъзмездно. И

моето конкретно предложение от приложението към това споразумение да
отпаднат абсолютно всички дейности, изключая финансирането на
дострояването на църковния храм „Св. Прокопий“. Така, сега да преминем
към „Св. Прокопий“ и към финансирането на строителните дейности на
Варненската митрополия. Ако отидете към т. 15 ще видите, че в едно
благодарствено писмо от дядо Йоан той благодари на кмета за това, че до
момента са отпуснати 450 хиляди за храма. Отделно в момента отпускаме
още 250 хиляди, т.е. станаха 600 хиляди. Отделно от това има решение на
Министерския съвет, с което се отпускат още 300 хиляди, т.е.
строителството на Община Варна и на държавата, може би преди това е
имало някакви други държавни помощи, до момента заедно със 150
хиляди, които се отпускат за ремонта на покрива на Катедралния храм,
стават над 1 млн.лв. И ние срещу тези 1 млн.лв., които даваме на
Българската православна църква и на никое друго вероизповедание в град
Варна, нямаме дори и една количествено-стойностна сметка. Въпросът е
такъв: До кога ще продължи това строителство? Общината ли ще
финансира до последния етап строителството? И въобще може ли да
получим едно КСС, в което да е видно етапът, в който се намира това
строителство и какво ние трябва да дофинансираме. Защото ми се струва,
че това ще продължи без край. И все пак, аз ще направя едно предложение,
което мисля, че е разумно да го приемем – от тези 250 хиляди г-н Росен
Марков по оценка на Митрополията, предположи, че ремонта на храма в
общинските гробища ще струва около 40 000 лв. Нека да запишем в това
споразумение, че част от тези 250 000 лв. са целево за ремонт на този храм
в размер на 40 000 лв. И още едно допълнително. Ако Вие сте съгласни,
защото в крайна сметка, църквата която се изгражда, тя се изгражда като
комплекс в който има социална трапезария, училище по иконопис и други
обществено-полезни дейности, защото храмът в крайна сметка е мястото,
където влизат вярващите, тези които се молят и които имат потребност от
това. Но това далеч не са всички граждани на Варна. А социалнообществената функция е това, което ще се извършва в тези останали
обекти, както казахме социална трапезария и т.н. Т.е. моето предложение е
останалите 210 хиляди по това споразумение, казвам пак, първо,
предлагаме 40 хиляди целево за ремонта на храма в общинските гробища и
второ, срещу тези 210 000 лв. да се запише, че те са също целево за
изграждане на останалата инфраструктура, която директно обслужва
цялото общество. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Григоров. Г-н Иванов, заповядайте. А, г-н
Атанасов поиска първо думата.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, искам да направя
няколко уточнения по това споразумение общата сума е 354 800 лв.. Като

искам да разбера – те не са включени в други дейности, защото в „Други
дейности по културата“ има още 280 000 лв. Не знам в комисията последно
решението, което беше за 300 хиляди, то отделно ли е от това …
Тодор БАЛАБАНОВ
За 150 хиляди …
Христо АТАНАСОВ
Не, не, това което беше в „Култура“, още едно решение имаше там
дебати за допълнителни средства, които бяха. А отделно взехме във
„Финанси“ още за 150 там за ремонта на Катедралата. Аз говоря
специално, че в тези 250 … са довършителни работи за „Св. Прокопий
Варненски“. Отделно, в „Други дейности по културата“ има предвидени
още 280 хиляди за църковното настоятелство на храма. Аз затова искам да
уточня тази сума ли е, защото тя се различава – тука е 250, тука е 280 …
Тодор БАЛАБАНОВ
Не са различни.
Христо АТАНАСОВ
Това исках да уточня, не са различни сумите. И съм абсолютно
съгласен, може би много по-лесно щеше да стане това нещо, тъй като няма
конкретно предложение за конкретна сума от страна на църквата,
нормално беше да бъде предоставено едно КСС и да се възложи там на
инженера на инфраструктура, нямаше да има може би дебати по този
въпрос. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Г-н Иванов, поискахте думата.
Станислав ИВАНОВ
Уважаеми г-н председател, заместник-кмет, уважаеми колеги, не
мога да се съглася с изказването на колегата Григоров. Не може така да се
отнасяме с институция на 2000 години „куче-касичка“, такъв сарказъм и
такова пренебрежение към едно нещо, което ни е запазило в годините.
2000 ли? 2000, да.
Тодор БАЛАБАНОВ
Нека да не се прекъсваме, ще Ви дам възможност да се изкажете.
Станислав ИВАНОВ
Благодаря, колега, преди Христа, след Христа … По отношение на
КСС-то и въпросните разходни документи, със сигурност са минали одити
и в предходните наши такива решения са били осчетоводени и както
виждате, че няма проблем. Така че, в този аспект, за който правите

забележка, мисля че не е коректно. Категорично не съм съгласен, че
свещениците само трябва да служат. Все пак църквата има някакъв живот.
Ние даваме точно с тази рамка, която гласуваме в момента, обличаме я в
някакви параметри за техния живот, духовен имам предвид и всякакъв. Не
става въпрос само за строенето и за служенето в храмовете. И по този
въпрос също не съм съгласен с Вас по отношение на средствата, които са
нужни за храма. Ами дайте да питаме светата митрополия, все пак тя има
някакви приоритети, както ние. Нали така? Така че, хубаво е да чуем и тях
със споразумението, което са подписали. Там има приоритети: „Свети
Прокопий Варненски“, Катедралният храм, така че хубаво е когато
предлагаме нещо… Да, то е хубаво, аз не казвам че е лошо като
предложение. Въпросът е да чуем и другата страна, тази която трябва да го
направи, дали го иска.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Иванов. Реплика, г-н Григоров, след това на г-н
Красен Иванов ще дам думата. И моля да се въздържаме от всякакви
коментари по отношение на църквата, които излизат извън рамките на
общоприетия тон.
Григор ГРИГОРОВ
„Кученце-касичка“ не използвах по повод на Митрополията, а по
повод на администрацията. Т.е. това споразумение от 250 хиляди до 345
хиляди - 95 хиляди – говоря за тази касичка, нали, за някакви пожелателни
дейности, като Великденски крос, Богомолско посещение в „Света гора“ и
т.н. Това са глупости на търкалета, ще ме извините. Т.е. не съм казал това.
Второ, много моля, в крайна сметка Българската православна църква е част
от това общество. И греховете на нашето общество и недъзите, на нея
далеч не са й чужди. И затова, Вие знаете ли, г-н Иванов, колко средства са
необходими за довършване на храма „Св. Прокопий Варненски“? Знаете
ли? Не знаете, защото не се интересувате. Защото парите ги даваме така, на
аба, на ангро. Някой ни иска и ние даваме. Чудесно, нали? И още нещо да
кажа. Когато искаш половин милион лева от Община Варна, пак повтарям,
Община Варна не е само православни християни, не е само богомолци. Е
редно да дойдеш тука и да кажеш: „Уважаеми, или пичове, или както
искате …, тези средства ще ги използваме за това, необходими са ни още
еди-колко си, моля, мислете и в бъдеще време, имаме и други проблеми,
приоритета ни сега е този.“. Аз не мога да отговоря кой е приоритета. Но в
крайна сметка на централните гробища може би тази църква се ползва от
много повече варненци, защото дали си вярващ и ходиш в храма или не си
вярващ, така или иначе поклонниците се опяват там. Т.е. това мисля, че е
едно място, където също би трябвало да бъде приоритет.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, други мнения и съображения? Г-н Красен Иванов искаше
думата … Разбрах, разбрах … разбрах. Колеги, подлагам на гласуване
предложението на г-н Григоров – част от сумата … Заповядайте.
Красен ИВАНОВ
За разлика от г-н Иванов, аз съм абсолютно съгласен с г-н Григоров.
На неговото мнение съм по 99 % от нещата, които каза. Единствено, той
повдигна на няколко пъти въпроса за КСС-тата, аз искам още един път да
ги повдигна. Горе-долу нещата по този начин стоят. Молбата от
Митрополията е следния вид: „Разчитайки на традиционно топлите
взаимоотношения и без да бъдем особено настойчиви, ви молим да
окажете финансова помощ според възможностите за ремонт на покрива на
Катедралата.“. Това е писмото. Искам само да зачета едно изречение от ПК
„Култура и духовно развитие“: „ПК „Култура и духовно развитие“ дава
положително становище и предлага да бъдат отпуснати финансови
средства в размер на 150 000 лв. за нуждите на Варненската митрополия.“.
Вярно, те нуждите са малки и големи. Нужди всякакви. Обаче тук в
протокола днешния вече е изчистено, че става въпрос за 150 000 лв. не за
нуждите по принцип, а специално за ремонта на покрива. Тука това го
уточнихме. Следващият момент, който не сме уточнили, е как „От дайте
някой лев“ стана „Даваме 150 000 лв.“ На база на какво? КСС за СМР –
като няма, как решиха в комисията, че 150 000 лв., защото малко
заприличваме на циганска сватба. Дайте каквото имате на сърце, от нас
150 000 лв. И затова искам да кажа, че г-н Григоров с какво не съм
съгласен, че директно премина – хайде тъй и тъй ще даваме 250, поне 40 да
отидат за еди-къде си … Първо дайте да се спрем и да видим аджеба ще
даваме ли 150 и кой реши, че са 150? И 250, нали, за ремонт … Аз говоря
за т. 15, за 150 говоря аз – как решихме, че са 150, на база на какво? Това
ми е въпросът, искам някой да ми отговори, ако е възможно. Кой го реши и
как го реши, че са 150 да отпуснем? Там поне някой е поискал 250. Тука е
„дайте някой лев“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах Ви въпроса. Други мнения и съображения? Подлагам
предложението на г-н Григоров, което гласеше: „Част от средствата да
отпаднат всички дейности без застрояването на „Св. Прокопий“.“. Другото
е в т. 15. Всъщност, като дойде време да я гледаме, щото ние малко ги
смесваме нещата. Предложението е да отпаднат всички дейности, освен
строителните работи. Така ли е, г-н Григоров? Да. Точка 15 е отделно, като
стигнем до нея, ще я коментираме.
Повтарям последно предложението: „Всички дейности да отпаднат
от Споразумението, с изключение на СМР-тата, финансирането на всички
дейности, освен СМР-тата по „Св. Прокопий Варненски“, като от тези
250 000 лв за „Св. Прокопий Варненски“ да се отделят 40 000 лв. за ремонт

на църквата на Централни гробища.“. Режим на гласуване. Изразихте си
волята, дайте да не правим повече коментари да се излагаме, защото
наистина … Ако искаме, може да накараме владиката и да дойде и да ни
помоли лично, нали, защото така излезе накрая.
Резултати от гласуването: за – 13, против – 5, въздържали се – 18,
отсъстват – 15 – предложението не се приема.
Не влизайте в диалогов режим, колеги. Колеги, не влизайте в
диалогов режим. Ако искате, навън си говорете … Г-н Григоров, много
моля. Подлагам на гласуване предложението, изчетено от председателя на
ПК по „Финанси и бюджет“.
Резултати от гласуването: за – 25, против – 2, въздържали се – 9,
отсъстват – 15 – предложението не се приема.
Оспорено е гласуването. Да, заповядайте. Колеги …
Благодаря, д-р Станев. Режим на гласуване. Гласуването беше
оспорено от колегите Станислав Иванов и Христо Атанасов. Има
оспорване и съм отново в режим на гласуване.

608-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 59, ал. 1, във връзка

с чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД17000102ВН/04.01.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да
бъде сключено Споразумение за сътрудничество между Община Варна и
Варненската и Великопреславска св. Митрополия за срок от 5 (пет) години,
считано от датата на подписването му, като одобрява текста на същото и
приема Програма за съвместна дейност през 2017 г., съгласно приложения
№ 1 и № 2 към настоящото решение.
Резултати от гласуването: за – 27; против – 1; въздържали се – 9;
отсъстващи – 14, предложението се приема.
Благодаря на всички колеги, че проявихме разбиране. Николай
Георгиев и Бонка Банкова за протокола – „за“.
Значи 29.
Станислав ИВАНОВ
Г-н председател, имам процедурно предложение. От следващата т. 11
до т. 14, тъй като са на едни и същи основания, да се гласуват анблок.

Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги, по процедурното предложение?
Режим на гласуване.
За протокола Марица Гърдева не участва в гласуването.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 2; въздържали се – 1;
отсъстващи – 12, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ
Единадесета точка от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна
дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
40 016,93 лв. (четиридесет хиляди и шестнадесет лв. и деветдесет и три ст.)
на „Медийна група Черно море” ЕООД за реализиране на телевизионно
предаване за излъчване по ТВ „Черно море” – „Европейска Варна”.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“
от бюджета на Община Варна за 2017 г.
Дванадесета точка:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна
дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 42 258
лв. (четиридесет и две хиляди двеста петдесет и осем лв.) на „Дарик радио”
АД гр. Варна за съвместен медиен проект „Зала Пленарна” на „Дарик
радио”, Община Варна и Общински съвет – Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“
от бюджета на Община Варна за 2017 г.
Тринадесета точка:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна
дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 30 744
лв. (тридесет хиляди седемстотин четиридесет и четири лв.) на БНР „Радио
Варна“ за медийно отразяване на културни, спортни и обществени прояви
в община Варна и в подкрепа на инициативата „Варна – Европейска
младежка столица 2017 г.“.
Средствата да бъдат осигурени дейност 369 „Други дейности по
младежта“, Приложение № 26 от бюджета на Община Варна за 2017 г.
Четиринадесета точка:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна
дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 36 000
лв. (тридесет и шест хиляди лв.) на „РТВЦ – Варна“ за съвместна работа на
Община Варна, Общински съвет – Варна и „РТВЦ – Варна“ и в подкрепа
на инициативата „Варна – Европейска младежка столица 2017 г.“.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 369 „Други дейности по
младежта“ от бюджета на Община Варна за 2017 г.

Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги. Г-н Атанасов, заповядайте.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, ще подкрепим това
предложение. Само с едно уточнение. Две от медиите абсолютно коректно,
много подробно и много точно са си дали плановете, по които ще се
излъчват и самите предавания, направили са добра финансова обосновка.
Просто останалите две от медиите, без да казвам кои са, с оглед на това да
не обидя някого, са приложили единствено само едни тарифни планове
отзад. Моля, както и може би не знам, в края на предния мандат имаше
едно такова предложение и едно такова решение. Тези две от медиите в
най-кратки срокове, ако искате можем да им дадем и конкретен срок,
предоставяме им средствата, нека да приложат все пак някакъв подробен
план за излъчването, защото така само едни тарифи и отчети, да. Две от
медиите са направили изключително подробен и коректен отчет. Просто
другите две, ако е удобно, да не прилагат тарифи, а да приложат отчети за
излъчвания, както трябва и графици на излъчване. Финансов отчет имат и
графици на излъчване, казвам, че всичко са приложили. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Г-н Григоров, заповядайте.
Григор ГРИГОРОВ
Само да попитам на телевизия „Черно море“ тези средства са извън
средствата предоставени за директното излъчване или директните
излъчвания са в тези пари?
Тодор БАЛАБАНОВ
… проект европейска Варна … то си пише.
Григор ГРИГОРОВ
Т.е. излъчването на сесията на общинския съвет е извън тези
средства?
Тодор БАЛАБАНОВ
Точно така. Да.
Григор ГРИГОРОВ
Така, добре. Това беше един уточняващ въпрос. Така. Уважаеми
колеги, и тази година ще ви кажа, че зависимостите на медиите от
общинския бюджет създават нездравословна среда във Варна, защото
намалява критичността и чувствителността на обществото към това, което
ние правим тука. А то не винаги е правилното и във вярната посока. А тази
намалена чувствителност води след себе си до чувството за безнаказаност

и безотговорност. А това чувство не е далече до на една крачка от
престъплението. Затова Ви моля, нека да прекратим тази практика на
финансиране на медиите и на правене на медиите зависими от общинския
бюджет. Ако мога да приема по някакъв начин, че финансирането на
обществените медии като Българското национално радио или Българската
национална телевизия, мога по някакъв начин да приема това, защото все
пак те са на бюджетна издръжка и тяхната бюджетна издръжка е малка и
там журналистите и журналистическата дейност страдат от
недофинансиране. Но другите медии, това са пазарни частни субекти,
които имат право да излъчват реклами, да продават каквото си искат и
както си искат. Моля Ви да прекратим тази практика на поставяне на
медиите в зависимост от общинския бюджет. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-жо Савова.
Веселина САВОВА
Това, което искам да коментирам … Вие всъщност ще си вземете
решението кои медии да бъдат подпомагани. Искам само да Ви дам една
малка информация. Тук в момента, камерите, които виждате, 2 от тях,
както каза г-н Григоров преди малко, се финансират от общинския бюджет
да има директно излъчване. Тази камера там се финансира от мен и в
продължение на много години единственото място, където може да се види
запис на сесията от общинския съвет е „Властта ком“. Единственото място,
където може да видите протоколи от комисиите извън настоящия мандат, а
години назад е „Властта ком“. Единствената медия, която има награда от
„Албена 2006“ – международния медиен фестивал е „Властта ком“. Не го
правя в момента това само като реклама, признавам си, че е и реклама, но
когато финансирате нещо е хубаво от време на време да си направите
анализа, не е ли редно да дадете малко повече пари, за да си отразявате
Вие нещата. Да има отразяване на комисии, не аз да Ви заснемам и Надя да
ви записва. Да има отразяването на комисиите не така както е направено в
момента за деня, но да има и директно излъчване, както има в момента на
сесията. Това ще помогне много на хората. Ако всички тези неща ги
финансирате вместо да давате десетки хиляди левове, някой да Ви отразява
по някакъв начин, бъдете сигурни, че ще има много по-голям ефект.
Защото хората искат да знаят не само в деня какво сте гласували, искат да
Ви видят и на запис, но няма къде. Освен при мен, разбира се. Направете
го Вие. Тази битка, казвам Ви, че е битка мога да кажа битката на живота
ми, да се отразява всичко каквото става в тази зала, съм я започнала преди
15 години, когато внесох предложение подробните протоколи на
заседанията на общинския съвет да бъдат публикувани на сайта на
Общината и тогава Гуцанов, съжалявам, че го няма в момента, провали
това гласуване. Година след година, година след година тази битка стигна
до там, че Вие в момента, слава Богу, имате поне директното излъчване и

поне комисиите, които в момента отразявате, но финансирайте това.
Подпомагайте медиите, които са Ви симпатични. Няма проблем, но
финансирайте това. Това е истинското нещо, което е необходимо на
гражданите на Варна. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-жо Савова. Даниела Димова. Преди изказването на г-жа
Димова правя предложение за удължаване на работното време до 19.00 ч.
Даниела ДИМОВА
Г-н председател …
Тодор БАЛАБАНОВ
Момент, г-жо Димова, изчакайте. Предложение за удължаване на
работното време, тъй като до 16.00 ч. следва да бъде направено
предложението за удължаване на работното време аз си позволявам да
прекъсна г-жа Димова и го подлагам на гласуване. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 1; въздържали се – 1;
отсъстващи – 12, предложението се приема.
Да разбирам, че на един не му пука дали ще си ходи в 7 или в 5 часа.
Г-жо Димова, заповядайте.
Даниела ДИМОВА
Г-н председател, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми
господа заместник-кметове, искам само да напомня, че действително 4-те
медии, които получиха положително становище на комисия по „Култура“
и след това одобрени на „Финансова“ комисия с подробни графици и поети
ангажименти, две от тях са държавни оператори, такива, а другите две са
частни. Но в годините те са показали своята лоялност и коректност при
отразяването дейността на работата на общинския съвет, а тази година
специално и четирите медии, видяхме в техните програма, ангажимент и
към отразяване на „Варна – европейска младежка столица“. Така че мисля
това е едно добро начало, едно продължаване на тази дейност. Все пак тези
средства за европейското представяне и отразяване на младежката столица
би имало смисъл. Има смисъл.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви.
Даниела ДИМОВА
Към отразяването, т.е. имаме реални новини …

Тодор БАЛАБАНОВ
… към институция …
Даниела ДИМОВА
… а не така наречените „фейк нюз“. Много е важно новините да са
коректни.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Колеги, ако няма други мнения и съображения, режим на
гласуване.

609-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
40 016,93 лв. (четиридесет хиляди и шестнадесет лв. и деветдесет и три ст.)
на „Медийна група Черно море” ЕООД за реализиране на телевизионно
предаване за излъчване по ТВ „Черно море” – „Европейска Варна”.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“
от бюджета на Община Варна за 2017 г.

610-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
42 258 лв. (четиридесет и две хиляди двеста петдесет и осем лв.) на
„Дарик радио” АД гр. Варна за съвместен медиен проект „Зала Пленарна”
на „Дарик радио”, Община Варна и Общински съвет – Варна, след
представяне на подробен разчет за тяхното разходване.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“
от бюджета на Община Варна за 2017 г.

611-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
30 744 лв. (тридесет хиляди седемстотин четиридесет и четири лв.) на БНР
„Радио Варна“ за медийно отразяване на културни, спортни и обществени
прояви в община Варна и в подкрепа на инициативата „Варна –
Европейска младежка столица 2017 г.“, след представяне на подробен
разчет за тяхното разходване.
Средствата да бъдат осигурени дейност 369 „Други дейности по
младежта“, Приложение № 26 от бюджета на Община Варна за 2017 г.

612-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
36 000 лв. (тридесет и шест хиляди лв.) на „РТВЦ – Варна“ за съвместна
работа на Община Варна, Общински съвет – Варна и „РТВЦ – Варна“ и в
подкрепа на инициативата „Варна – Европейска младежка столица 2017
г.“.

Средствата да бъдат осигурени дейност 369 „Други дейности по
младежта“, Приложение № 26 от бюджета на Община Варна за 2017 г.
Резултати от гласуването: за – 29; против – 0; въздържали се – 8;
отсъстващи – 14, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ
Петнадесета точка от дневния ред.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна
дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 150 000
лв. (сто и петдесет хиляди лв.) на Варненска Великопреславска Света
Митрополия за ремонт на покрива на Митрополитски Катедрален храм.
Средствата да бъдат осигурени дейност 759 „Други дейности по
културата“, Приложение № 24 от бюджета на Община Варна за 2017 г.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения колеги, въпреки че имаше дебати по тази
точка преди малко? Въпрос … моля да го повторите … На база на
финансовата възможност, която има Общината да отпусне такива средства,
като средствата са доста в по-висок размер отколкото отпусканите. Има
КСС, СМР не можете да направите … Да, можем да го изискваме, ако
искате. Няма никаква пречка. Режим на гласуване, колеги. А, извинявам се.
Г-н Марков.
Росен МАРКОВ
Сключва се днеска споразумение между метрополията и Общината
за съвместни действия от тях няма никой. Дават се стотици хиляди лева.
От тях няма никой. Нямам думи. Нямам думи.
Тодор БАЛАБАНОВ
Режим на гласуване. Не влизайте в диалогов …

613-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на
150 000 лв. (сто и петдесет хиляди лв.) на Варненска Великопреславска
Света Митрополия за ремонт на покрива на Митрополитски Катедрален
храм.
Средствата да бъдат осигурени дейност 759 „Други дейности по
културата“, Приложение № 24 от бюджета на Община Варна за 2017 г.

Резултати от гласуването: за – 30; против – 0; въздържали се – 8;
отсъстващи – 13, предложението се приема.

Станислав ИВАНОВ
Шестнадесета точка от дневния ред
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 2, т.4 от
Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Варна дава съгласие да
бъдат отпуснати финансови средства в размер на 585 805,39 лв. (петстотин
осемдесет и пет хиляди осемстотин и пет лв. и тридесет и девет стотинки)
на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични
заболявания Варна“ ЕООД за финансово оздравяване, от които 410 950 лв.
за задължения за контрагенти и 174 855,39 лв. за заплати и осигурителни
вноски на персонала.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2017
г., дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, § 43-02 „Субсидии
за болнична помощ“.

…

Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения. Г-н Атанасов. Казах Ви аз да не сядате там

Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, както и в началото казах става въпрос
всъщност дали имаме право да финансираме заплати, това ми беше
въпроса в самото начало. Второто което е, тук не става въпрос нито за
някакви лични нападки, говорим за самата болница, или за нежеланието
или пък желанието, или пък критиките, за това че ще обречем някои от
хората, това че няма да си получат заплатите или няма да може да
функционира болницата. Става въпрос принципно за разпределение на
финансите и за начина, по който се финансира в момента. Въпреки
разговорите, които бяха проведени, тук си говорихме и с управителя на
лечебното заведение, до момента няма решение нито от предишния
министър, сега не знам дали ще бъдат някакви разговори по някаква, по
някакъв начин дали от министерството или да се прекрати като цяло
дейността, това са вече въпрос на допълнителни мерки и разсъждения. Но
в самото предложение, което има приложение към него, са изтъкнати
неща, които за мен лично би трябвало да бъдат разбити, а не включени в
една обща сметка, като адвокатски хонорари, кетъринг и други такива. От
тук нататък, освен дали имаме възможност, пак казвам, да финансираме
заплати, искам да обърна внимание, че в началото бяхме гласували, има
решение на Общински съвет за създаване на една комисия. Тази комисия, в
която участваха и други колеги от Общински съвет трябваше да влезе, да
погледне, да види какво е състоянието, от къде е това нещо, от къде се
натрупват тези разходи, за стари периоди, за нови периоди, които са били
направени. И да излезе с една констатация, в която ако това беше
достатъчно необходимо и беше направено законосъобразно, правилно
оформено, тогава аз щях да стана тук и да защитя това предложение. Тази
комисия за съжаление се провали и пак казвам, искам да разбера от кого.

От администрацията не беше предоставен човек, който трябваше да дойде
и да съставим тази комисия. Защо? Виждам, че г-н Пейчев говори. Но защо
това не се случи? И ако това беше се случило в момента нямаше да
говорим, и да разсъждаваме и може би да имаме такива казуси. За мен
лично, не мога да се съглася, да подкрепя подобно предложение и изложих
мотивите си. Благодаря. Въпросът остава за заплатите.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Атанасов. Д-р Ангелов, след това ще дадем думата на
управителя на лечебното заведение. Аз считам, че по отношение на
отправения въпрос, относно заплатите, няма пречка да бъде финансирано.
Законът за лечебните заведения го допуска. За оздравяване на дружеството
в това число и за задължения за заплати, това са стари задължения за
заплати, не са за бъдещ период, което би било по-различно.
Веселин АНГЕЛОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, аз съм странично лице
към тази сага, по отношение на сагата, но така като гледах и архивни
материали това е един въпрос, който продължава в годините и не се
решава. И просто като лекар няма как да не се намеся. Вижте, аз се
съмнявам, че тази комисия можеше да свърши някаква пълноценна работа,
защото ако трябва да се тръгне от някъде, то е туберкулозата, нейното
разпространение и какви задачи стоят за решаване. От тази потребност
трябва да се тръгне. Аз бих казал, това не е общински проблем, въобще
защо трябва Общината да поеме цялото бреме за решаване на въпроса с
туберкулозата. Това е регионален, даже национален проблем. И сега аз,
съвсем опростено ще Ви кажа, как бих постъпил точно по този път. Каква е
потребността от медицински дейности, за да се предотвратява, лекува,
проследява, диспансеризира туберкулозата. От там какви ресурси са
необходими като квалификация, като персонал? И какви материални,
какъв физически капитал, помещения, сгради, лаборатории? И това трябва
да бъде пътя. Фактът, че ние вземаме някакво решение и в миналото са
били вземани решения да се покриват загуби, но проблемът не се решава.
Проблемът остава да персистира и след време ще има пак нужда от
някакви разходи. Значи, неизбежно е поставянето на диагнозата и
съответните действия. Аз имах една позиция и твърдо заставам зад нея.
Сградата трябва да бъде съхранена. Не знам тези пари, с това ли са
свързани? Сградата трябва да бъде съхранена. Тя е подготвена за тази
дейност, но от там нататък трябва комисията като влезе наистина да
започне с медицинската част на въпроса. И след това със стопанисването
на лечебното заведение, тук могат да се градят най-различни хипотези,
дали има недобро управление и прочие, но трябва съвсем сериозно да се
подходи към въпроса и не може да се отлага повече. Благодаря за
вниманието.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на д-р Ангелов. Давам думата на доц. Ганчев, който да ни
даде подробни разяснения, след което ще направя и аз своето
предложение.
Христо ГАНЧЕВ
Благодаря, г-н председател. Шест часа стоя тук, значи все пак
заслужавам да кажа две думи. Преди 2 години поех ангажимента от …,
обещах на доц. Петкова, Бог да я прости, да помагам, като се надявах, че
всичко ще го решим за 2, 3 месеца. Две години от тогава искам директно
да кажа, виновен е Москов, министърът, който се отнесе абсолютно
безотговорно в продължение на година и половина ни разиграва, и мен и
най-важното ръководството на Общината. Защото вчера го слушах, найпосле каза нещо свястно, няма в Европа болници, които са предприятия,
няма такова чудо. Няма лекари, които са търговци. Това е в основата на
медицината, сложена още в Древна Гърция. Ние сме търговци. Еднолични
търговци. Обвинявате ни непрекъснато, че лъжем. Е как няма да лъжеш,
нали трябва на тез хора парите да се изкарат. Как няма да си търговец.
Извинявайте. Много е тежко положението. Напълно съм съгласен с това,
което каза д-р Ангелов, не защото е колега, а защото го разбира.
Туберкулозата я има. Искам да Ви помоля това да разберете. Двадесет и
пет души в момента са водят на отчет в стационара и лежат. Три неща са
необходими за лечението на болните. Първият един месец задължително
покой физически и духовен, в смисъл стационар. Имаме ги тези условия,
имаме разбирането на общината, искам дебело да подчертая. С г-н
Портних сме водили разговор, с господата Пейчев и Базитов знаем, с г-н
Балабанов категорично, с него даже мога да кажа, че станахме и приятели
на тази база. Въпросът е, че тези хора имат сградата, имат условията, не са
добри, защото не можем да ги поддържаме съвсем. Да Ви дам един
пример. Преди две години с мои приятели организирахме и получихме
няколко цистерни с гориво и там беше топло. В сградата, където съм аз и
където е поликлиниката, има един климатик, калпав и той е в моя кабинет.
Не съм си го сложил аз. Заварих го. Всичко друго на студ. Извинявайте, аз
мисля, че тези хора, ако от мен зависи, двойни заплати ще им дам за това,
което издържаха през годините от които аз съм там. Второто нещо, което е
необходимо е лекарства. Искам да Ви кажа съвсем категорично, лекарства
които ги получава болния в Париж, в Берлин ги получава и нашия болен.
Това е система, на която аз съм член единствено от провинцията съм, от
много години на комисия към министъра, това е комисията, която
осигурява програмата за лечение на туберкулозата. Има го това нещо и
това е условието … И третото условие, което е страшно необходимо е
храна. Искам да Ви кажа, само да не почнете да казвате сега, че съм
комунист, че на времето ги хранехме със закуска в 10 ч., сутрешна закуска,
обядваха, в 4 ч. нова закуска и вечерта се вечеряше. Сега този кетъринг не
е за нашите софри, този кетъринг, под тази форма ги храним. Понякога

храната е недостатъчна, защото болният от туберкулоза на 15-тия, 20-тия
ден, благодарение на лекарства си повишава апетита, започва да заглежда
най-напред санитарките, после и сестрите и това е един белег, че нещата
вървят на добре. Само, че ние не можем добре да ги храним, но успяваме
да ги храним. Искам да Ви кажа, че миналата година в продължение на два
месеца мои лични приятели, с техни средства, даваха. Така че нека да се
разберем, моето дълбоко убеждение, че не може туберкулозата, като
направление във Варна, да я няма. Варна, разберете, Вие по-добре го
знаете. Предполагам, че болшинството сте варненци, не може Варна да
няма туберкулоза и ние трябва по някакъв начин, пак повтарям в
Общината имаме разбиране, не е вярно това, че не може да се подкрепя.
Правил съм и тези справки. Юни месец 2015 г. цял час бях насаме с
министъра, който беше преди това при г-н Портних, от там дойде на
срещата, изгледа ме накриво, кой си ти едва ли не. Като му каза кой съм, о
заповядайте и 1 час, обеща категорично. Аз претърпях 2 тежки операции
тук преди 3-4 месеца. Обадиха ми се от Народното събрание, министърът
ще дойде във вторник. И казах на председателя на комисията, която ми се
обади, не я познавам жената, просто по телефона говорихме и казвам каза
ли Ви в кой вторник? Другия. Ама коя година вторник? Кой месец? Ами
сега Вие как се … и не дойде. Трябваше да идва тук. Г-н Портних, мисля
че и г-н Балабанов сте били при него през декември месец, 2015 г. до март.
Като Ви питах, питахте ли коя година март? Не са го питали и няма го. И
този март няма да го има. Така че това е абсолютно и искам да Ви кажа, че
на д-р Ангелов отговарям, вината не е на никого тук във Варна. И все пак в
заключение да кажа, тези пари и тези неща се вземат … ние успяваме да
плащаме нещо, защото разходът, годишния е 1 милион. 330 000 лв. се
получават от министерството, останалото трябва да го търсим. Няма как с
туберкулозата аз да организирам някакви печалби. Разберете го това.
Печалби има. Те са дребни. Манту и т.н. моите прегледи влизат вътре,
частни прегледи влизат вътре. Е, на ден понякога и до 200 лв. стигаме ама
нищо не е. Това не са пари, които достигат. Затова искам да ви помоля
нека да гласуваме, да не го коментираме повече това нещо и от тук нататък
с новия министър, служебния още, ще се влезе в контакт. Аз мисля, че Вие
г-н Балабанов сте казали, че за 2 месеца трябва нещо срок да се даде. Ще се
опитаме, ако не следващия, който ще е той, министър, дано да не е Москов,
който трябва да направим … И аз така мисля, че няма да е, но както и да е.
Въпросът е да бъде човек, който да подходи, защото измиват си ръцете.
Туберкулозата навсякъде … това за съжаление това са вече вътрешни
наши такива, не във Варна. Когато говорих с националния консултант, с
който съм достатъчно близък, естествено и казвам, че не вървят нещата, не
можем да кажем колко са болните, тя ми казва как? Всичко е наред. Я виж
как вървят лекарствата. Е, лекарствата вървят, да. Ама колко са болните?
Никой не може да каже във Варна колко са болните, а това е заболяване …
То не е като грипа. Грипът е нещо, което като се качиш в един автобус и
като кихнеш 2 пъти разболяваш автобуса. А това нещо мъж и жена под

един юрган спят и единият болен със каверни, другият няма нищо. Случват
се и такива работи, но си е заразно заболяване, което все още съществува.
Така че завършвам, не е много удобно времето за приказки, ако бяхте
сложили първа точка сутринта щяхме много да си приказваме, но д-р
Ангелов е прав, въпросът е медицински, трябва да се отнесем всички към
това нещо, засега да спасим положението и аз категорично макар и малко
неофициално съм го заявил. Един, два месеца и ще напусна. Ужасно нещо
е да гледаш хората, да не получават пари, да ти звънят има ли нещо? Какво
да има? Санитарки имаме, които … имаме санитарка например, на която
може би някой е чувал за катастрофата, има приятел полицай и влиза на
зелено под Аспаруховия мост, на светофар, разведена тя и той разведен и
на червено един ги удря, тя убита и санитарката няма мъж, детето остава
на нея и ние й даваме 330-340 лв. заплата. Е, извинявайте, не се издържа
много лесно. Да не говорим, че лекарите почнаха да бягат. Лекарите
избягаха. Имах един, но се връщаше заради мен. Какво ще правим после?
Разберете, направлението туберкулоза, туберкулозата я има, това е
важното, което трябва да се каже. Затова аз предварително си позволявам
да благодаря, защото се надявам, че ще гласувате тези пари. Искам да Ви
кажа категорично, че не се притеснявайте, не са изядени парите. Е, има тук
таме дефекти например, ако обърнете внимание, аз не знам доктор … г-н
Атанасов дали сте го видели, аз така съм го … така де тук всичко е
разбито. Така съм го докладвал, с разбиването, но да речем има наем.
Аптеката, където имаме фармацевт, които е по изискване магистър, дошли
от РЗИ, мерели, аптеката 20 см., 4 години преди аз да отида аптеката плаща
наем, заради 2 кутийки лекарства на една болница, сега на онкологията.
Аптекарката, която задържаха там по някакъв повод, там, нещо случи се
нещо в онкологията, не я знам, тя получава 400 лв. от нас, пари, заплата,
защото нашата аптека не й достигат 10 см. И уредихме го въпроса за нула
време. Спрях да й плащам, но на болницата й дължим тук някакви 2000 –
3000 лв. наем. Има такива неща, но те са дребни. Генералният въпрос е
къде трябва да се отиде? И още нещо като обяснение само да кажа.
Уговорката ни е, предварителната с комисията в Народното събрание, с
министъра, да влезем в състава на „Света Анна“. Аз съм бил директор на
„Света Анна“. Знам какво е положението. Ние влизаме и искаме от тях
700 000 лв. Значи слагаме един воденичен камък. При положение, че още,
а тази работа трябва да се издържа от държавата. Държавата трябва да даде
1 милион. Не са чак толкова много туберкулозните болници в България.
Шумен закриха. Разград нямат. Добрич да не говорим, те пък специалисти
нямат, който да ги ръководи иначе там направихме и ние сме тук.
Благодаря Ви много за вниманието. И извинявайте, че …
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, доц. Ганчев. Колеги има ли други мнения и съображения?
Д-р Митковски. Заповядайте.

Ивайло МИТКОВСКИ
Уважаеми колеги, аз изключително се възхищавам на това, с което се
е заел доц. Ганчев на неговата възраст и в неговото здравословно
състояние. Това е една непосилна задача, да се опитва да издържа едно
фалирало и невъзможно да функционира в условията, в които е поставено
лечебно заведение. Винаги съм гласувал, когато трябва да се отпускат
средства за него с ясното съзнание, че това е поредното удължаване на
мъката, но така или иначе, най-малкото заради колегите, които работят
там, и заради персонала и разбира се за хората, които се лекуват. Така или
иначе Общински съвет има взето едно решение. Сега пак ще го подкрепя,
това което искат. Има взето решение. За съжаление предният министър,
който беше и мой близък познат, но ни се разделиха пътищата, не намери
време за 2 години да реши този въпрос. Или време, или желание или
компетентност, не знам. Така или иначе има няколко положения пред нас.
Първото е пневмо-фтизиатрите в този град, известните, които се занимават
с проблема туберкулоза, заедно с финансистите на Общината да решат е ли
е необходим този диспансер на Варна, т.е. достатъчно ли са като обем
хора, пациентите, които минават през него? Ако да тогава има 2
възможности. Или Общината да заложи в бюджета си издръжката на този
тубдиспансер, просто да го издържа, защото това е мъка. На два, три
месеца толкоз хиляди, толкоз хиляди, толкоз хиляди и да се знае, че
Община Варна … то е общинско заведение и ние ще си го издържаме.
Другата възможност е … там само, че трябва да стане с решение на
министъра, да бъде прехвърлена дейността, това което искаха колеги, да
бъде прехвърлена дейността към някои от съществуващите болници в
града ни. Доколкото знам проблемът е че и двете големи болници и „Света
Марина“ и „Света Анна“ не изразяват особена готовност да развиват тази
губеща дейност. Тогава възможността е да го закрием и да пренасочим
болните към най-близкия, най-близкото подобно лечебно заведение. Това
са нещата.
Тодор БАЛАБАНОВ
С едно допълнение, ако ми позволите. Дори аз току що щях да
предложа същото нещо, дори с предложение от моя страна да осигурим
финансиране от страна на Община Варна, което да им покрие пътни
разходи и т.н.
Ивайло МИТКОВСКИ
Да, това да залегне в бюджета …
Тодор БАЛАБАНОВ
… съм убеден, че ще бъдат 10 пъти по-малко от средствата, които …
Ивайло МИТКОВСКИ
… но това трябва да се прецени. Аз не мога да го преценя така …

Тодор БАЛАБАНОВ
Аз също, аз също …
Ивайло МИТКОВСКИ
… Тук също колегите няма как да го преценят. Има пневмофтизиатри, които се занимават с туберкулоза, те да преценят заедно с
финансистите на Общината е ли е изгодно това, Варна да има такова
лечебно заведение. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на д-р Митковски. Ще си позволя само да направя едно
изказване и ще Ви дам думата д-р Ангелов. В тази връзка казаното … ще
допълня даже си мисля дали не е добре да възобновим отново тази група,
но този път тя наистина да си извърши и нека аз призовавам и Вас да се
включите. Аз също съм склонен да се включа в състава и да намерим общо
решение на този въпрос, нали и в крайна сметка кой от всички варианти. И
това да заложим, обаче един краен срок не по-късно от 60 дни, например,
считано от датата на днешното заседание, за да преустановим един път
завинаги, да знаем, че през тази година сме го приключили този въпрос по
един или друг начин. Да анализираме броя на пациентите, да направим
среща със съответните специалисти и да видим възможно ли е законово
това решение да се случи с финансирането на болните и т.н. Така че
колеги, моето предложение е такова.
Ивайло МИТКОВСКИ
Аз нямам нищо против да сформираме такава група и аз да участвам,
но това не е работа на съветниците. Ние не познаваме …
Тодор БАЛАБАНОВ
Ние трябва да вземем окончателното решение, така че за нас е важно
да участваме.
Ивайло МИТКОВСКИ
Нека то да бъде предложено точно от специалистите, които се
занимават с това и от финансистите. Ние какво ще правим с Вас там,
например.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ние трябва да си сформираме мнението, най-малко.
Ивайло МИТКОВСКИ
Добре, ние ще си сформираме мнението, но ние ще вярваме на това,
което те ще предложат.

Тодор БАЛАБАНОВ
Д-р Ангелов. След това г-н Атанасов.
Веселин АНГЕЛОВ
Съжалявам, че пак Ви ангажирам вниманието, но вижте такъв въпрос
дали е необходимо такова заведение, не може да се постави. Туберкулозата
е толкова сериозен проблем, че ние не можем да ги оставим така да
обикалят из града и да … потенциално да носят зарази. Въпреки, че е
сложен въпросът, както каза доц. Ганчев, там може да има и контакти пак
… зависи от имунната система, но аз влагам една хипотеза тук, понеже не
съм се запознал с конкретните данни. Вероятно тук има структурни и
функционални диспропорции. И смятам, че има твърде високи режийни
разходи спрямо броя на пациентите и получаваните, за тяхното лечение,
приходи. Следователно трябва това заведение да се изпълни с по-голям
обем дейност. Тук трябва да бъдат ангажирани и други общини,
включително с финансиране, така че да има една пропорционалност между
режийните разходи, които няма как да се избегнат. Там има задължително
лаборатория и други структури, но да се осъществява дейност, която
оправдава тези разходи и тогава наистина нещата ще вървят гладко.
Такива мнения, че да се закрие … как, какво означава това, че някоя друга
белодробна болница ще поеме тази дейност. Ами тя защо не фалира, значи
тук ще фалира, там как работи тогава?
Тодор БАЛАБАНОВ
Пак казвам. По този път, пак вмятам, че сме минали и по отношение
на оздравителни планове на болницата, за създаване на лаборатория, за
преструктуриране, добавяне на печеливши дейности. Всички тези неща в
годините, ето една част от колегите тук са свидетели, преки, сме минали.
Нищо против да минем отново, но това ще отнеме поредната година.
Поредният един милион, нали.
Веселин АНГЕЛОВ
Трябва да се ангажират и други съседни общини. Това е моето
мнение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Няма как насила да ги ангажираме.
Веселин АНГЕЛОВ
Имам някои данни. Значи аз направих преглед на медикаментите. Те
не са основно перо. Там дневния разход, има 4, 5 основни медикамента,
доц. Ганчев знае много добре и цената е под 1 лв. на ден разход за
лекарства. По статистически данни разходите за хранене на пациент в
общинските заведения е под 2 лв. на ден. Това са средни, осреднени данни,
наистина. В окръжните и по ….

Тодор БАЛАБАНОВ
Аз Ви предлагам по този въпрос детайлно наистина да го обсъдим в
комисия …
Веселин АНГЕЛОВ
Разходът за храна е към 2,70 лв. – 2,80 лв. така че …
Тодор БАЛАБАНОВ
Няма как да го решим в момента това нещо, затова предлагам да го
обсъдим … в комисия …
Веселин АНГЕЛОВ
… аз само споделям …
Тодор БАЛАБАНОВ
… да, важно е …
Веселин АНГЕЛОВ
… споделям моето мнение по какъв път трябва да се върви за
решаване. Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Атанасов, заповядайте.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, доколкото чух даже и
част от персонала вече го няма, в смисъл такъв, че хората … да … поради
неизплатени заплати, в такъв смисъл го казвам. Решението за комисията го
има. Ние сме го гласували … и така … Въпросът е като вземем това
решение, нека да има и участие, пак казвам и от администрацията, защото
г-н Митковски, когато излезе доклада, Вие, аз и колегите ще вдигнем ръка.
Няма да има някой от администрацията да вдигне ръка, така че е нормално
да участваме в тази комисия, ако разбира се вземете решение да има
такава. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, колеги. Ако няма повече мнения и съображения ще
подложа на гласуване предложението от председателя на комисията по
„Финанси“, което изчете и направеното от мен предложение, като ще дам
възможност, в случай, че същото е положително да определим състав на
работната група. Режим на гласуване за предложението изчетено от
председателя на комисията за отпускане на финансови средства, в
размерите посочени подробно.

614-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 2, т.4

от Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Варна дава съгласие
да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 585 805,39 лв.
(петстотин осемдесет и пет хиляди осемстотин и пет лв. и тридесет и девет
стотинки) на „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД за финансово оздравяване, от
които 410 950 лв. за задължения за контрагенти и 174 855,39 лв. за заплати
и осигурителни вноски на персонала.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2017
г., дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, § 43-02 „Субсидии
за болнична помощ“.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 1; въздържали се – 1;
отсъстващи – 13, предложението се приема.
Благодаря на г-н Иванов. Подлагам на гласуване създаване на
работна група, която да има срок на работа 60 дни, считано от днес. На
основание чл. 30, ал. 4 от нашия правилник, която да работи със задача
предлагане на Общински съвет на различни, на няколко варианта за
разрешаване на кризата с тубдиспансера, като съответно да предложи
доклад на съвета и ние да вземем окончателно решение по темата веднъж
завинаги. Режим на гласуване.

615-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет –
Варна създава Работна група със задача предлагане на различни варианти
в доклад до Общински съвет – Варна, който да бъде внесен в срок до 60
дни, считано от 30.01.2017 г., за разрешаване на кризата в
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични
заболявания – Варна“ ЕООД, за вземане на окончателно решение.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 13, предложението се приема.
Д-р Маринова за протокола – „за“.
Колеги, имате думата за … Имате думата за предложения за
включване в състава на работната група. Да. Д-р Митковски?

Ивайло МИТКОВСКИ
Ще трябва да има, както казах и преди малко, минимален брой
общински съветници. Не е необходимо да правим комисия от общински
съветници.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, направете предложение. Няма проблем.
Ивайло МИТКОВСКИ
В този случай аз предлагам председателката на комисията по
„Здравеопазване“, защото така или иначе от там ще минат след това
предложенията за решение. Не съм я питал.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз мислех Вас да предложа.
Ивайло МИТКОВСКИ
Аз също бих приел. Пак казвам, не съм специалист по туберкулоза.
Срещал съм се много рядко с нея в моята практика. Не виждам с какво
толкова ще бъда полезен, но ако трябва ще …
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Други предложения, колеги? Доц. Цветкова.
Антоанета ЦВЕТКОВА
Аз благодаря на д-р Митковски. Отказвам се и отстъпвам мястото.
Той е член на комисията по „Здравеопазване“, така че от него ще излязат
констатациите и ще ги обсъждаме на комисия.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Колеги, други предложения за влизане в групата. Г-жо
Гърдева.
Марица ГЪРДЕВА
Аз предлагам колегата Николай Георгиев, който също има желание
да работи в тази работна група.
Тодор БАЛАБАНОВ
До тук Николай Георгиев и д-р Ивайло Митковски. Други
предложения? Нека от останалите групи колеги да се включат, все пак
нали … това е проблем, който касае всички ни. И не считам за редно от
една политическа група да бъдат всички членове на работната група.
Помолих не всички представители да са от една политическа група, току
що го обясних защо, нали … да … нека да … Това е въпрос, който касае
всички в крайна сметка и трябва да поемем някаква отговорност. Ето една

възможност за всички нас да поемат някаква отговорност и то да видим,
нали … въпреки политическите си пристрастия.
Славчо СЛАВОВ
Г-н председател, предлагам Христо Атанасов да е в групата.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Атанасов, желаете ли да се включите? Аз ще предложа
представител. Там най е редно директорът на дирекция „Здравеопазване“
да се включи, както и управителят на тубдиспансера, разбира се. По
презумпция, че те също трябва да участват в работата. Явно няма много
желаещи. Д-р Ангелов, заповядайте.
Веселин АНГЕЛОВ
… ако някой ще решава тези въпроси то трябва да е специалист по
вътрешни болести … методи на лечение … това мога да кажа …
Тодор БАЛАБАНОВ
Чудесно …
Веселин АНГЕЛОВ
… ако не искате да предложите интернист от съвета …
Тодор БАЛАБАНОВ
Не знам кой е интернист. А, кажете, че правите предложение за Вас.
Не знам какъв специалист сте.
Марица ГЪРДЕВА
Предлагам д-р Ангелов да влезе в работната група.
Тодор БАЛАБАНОВ
Чудесно. Колеги, някой друг? В крайна сметка колкото толкова. Пак
казвам, утре аз лично няма да поставям на повече коментари каквито и да
било предложения по отпускане на финансови средства, нали … при
положение, че се твърди, че трябва да се разреши веднъж завинаги
въпросът и се прави отказ от участие по същество, аз не считам, че е
сериозно.
Добре, подлагам на гласуване предложението Д-р Митковски,
Николай Георгиев, д-р Ангелов, директор дирекция „Здравеопазване“,
управител на лечебното заведение доц. Ганчев. Режим на гласуване.

615-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии

и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет –
Варна определя състав на Работната група, както следва:
1 д-р Ивайло Христов Митковски – общински съветник;
2. д-р Николай Красимиров Георгиев – общински съветник;
3. д-р Веселин Божимиров Ангелов – общински съветник.
4. доц. д-р Христо Ганчев Георгиев – управител на „Специализирана
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания –
Варна“ ЕООД;
5. Анастасия Георгиева – директор на дирекция „Здравеопазване“.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 16, предложението се приема.
Д-р Лидия Маринова, Марица Гърдева и Бонка Банкова за протокола
– „за“.
Преминаваме към точка пета от дневния ред.

V.
По точка пета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Транспорт” относно:
(1) – даване на съгласие за провеждане на процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Възлагане на обществен превоз на
пътници по линиите от Републиканската транспортна схема от квотата
на Община Варна“.
Докл.: Добромир Джиков – Председател на ПК „Транспорт“
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Джиков, заповядайте.
Добромир ДЖИКОВ
Уважаема г-жо председателстващ …
Лидия МАРИНОВА
Само секунда. Извинявайте.
Ивайло МИТКОВСКИ
Само един момент. Аз смятам, че задължително към тази комисия
трябва да бъдат привлечени, поне като експерти, шефа на катедрата, не
знам точно как се води, по пулмология към Медицинския университет и
също трябва да бъдат ползвани услугите на статистика, също към
медицински университет, защото това е статистика, която трябва да се
гледа.
Лидия МАРИНОВА
Проблемът е че ние вече приключихме и завършихме процедурата …
Ивайло МИТКОВСКИ
Да, да, да аз казвам, че …
Лидия МАРИНОВА
… но като консултанти можем …
Ивайло МИТКОВСКИ
… да ги привлечем … няма как …
Лидия МАРИНОВА
Резонно е …
Ивайло МИТКОВСКИ

… ние няма как да ги гласуваме, защото ние даже не им знаем
имената на хората.
Лидия МАРИНОВА
Ще ги поканя на свое заседание. Това също е възможно и съм
съгласна с Вас, че трябва да има компетентни специалисти още. Благодаря.
Заповядайте, г-н Джиков.
Добромир ДЖИКОВ
Уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание проект за решение
на ПК „Транспорт“:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл. 19, ал. 2 от
Закона за автомобилните превози, чл.16в, ал.1 от Наредба № 2/15.03.2002
г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от
Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията …
Лидия МАРИНОВА
Какво става тук?
Добромир ДЖИКОВ
Ако не искате да го чуете, направо да го гласуваме?
Много Ви благодаря, г-н Станев.
… в съответствие с чл. 4, §3, и съпътстващите разпоредби на
Регламент /ЕО/1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета относно
обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен
транспорт и по предложение на Кмета на община Варна с рег. №
РД17000852ВН/18.01.2017 г., Общински съвет – Варна взема следните
решения:
1. Да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от
Републиканската транспортна схема от квотата на Община Варна“, за срок
от 5 години, по обособени позиции, съгласно приложените маршрутни
разписания, неразделна част от настоящото решение, по реда на Закона за
обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) 1370/2007 г. на
Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно
обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен
транспорт.
2. Съставът на комисията за провеждане на процедурата и оценка на
постъпилите предложения да се състои най – малко от петима членове, в
това число един правоспособен юрист и специалисти, притежаващи
необходимата професионална квалификация и практически опит за
оценяване на предложенията. В комисията да се включат представители на

общината, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, КАТ –
Пътна полиция, браншовите организации в областта на автомобилния
транспорт.
3. Възлага на кмета на Община Варна изпълнението на своите
функции, във връзка с провеждането на процедура, по реда на Закона за
обществените поръчки и сключването на договори с превозвачите, за
посочения в т. 1 срок.
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.
Лидия МАРИНОВА
Благодаря. Колеги, мнения и съображения? Не виждам. Режим на
гласуване.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

616-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл. 19, ал. 2 от
Закона за автомобилните превози, чл.16в, ал.1 от Наредба № 2/15.03.2002
г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от
Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, и в съответствие с чл. 4, §3, и съпътстващите разпоредби на
Регламент /ЕО/ 1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета
относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт и по предложение на Кмета на община Варна с рег.
№ РД17000852ВН/18.01.2017 г., Общински съвет – Варна взема следните
решения:
1. Да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от
Републиканската транспортна схема от квотата на Община Варна“, за
срок от 5 години, по обособени позиции, съгласно приложените
маршрутни разписания, неразделна част от настоящото решение, по реда
на Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО)
1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.
относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт.
2. Съставът на комисията за провеждане на процедурата и оценка на
постъпилите предложения да се състои най – малко от петима членове, в
това число един правоспособен юрист и специалисти, притежаващи
необходимата професионална квалификация и практически опит за

оценяване на предложенията. В комисията да се включат представители на
общината, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, КАТ –
Пътна полиция, браншовите организации в областта на автомобилния
транспорт.
3. Възлага на кмета на Община Варна изпълнението на своите
функции, във връзка с провеждането на процедура, по реда на Закона за
обществените поръчки и сключването на договори с превозвачите, за срок
от 5 години.
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.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 13, предложението се приема.
Д-р Маринова за протокола – „за“.
Други? За гласуването ли нещо? Някой друг да има проблем? Няма.
Благодаря. Христо Атанасов, г-н Атанасов иска думата.
Христо АТАНАСОВ
Уважаема г-жо председателстващ, уважаеми колеги, вземам думата в
комисия по „Транспорт“ поради едно питане, което беше отправено към
мен от част от шофьори, които извършват таксиметрова дейност и то е
свързано със ЗМДТ. Първият въпрос, който ми беше отправен към мен е,
че по данъчната декларация по отношение на чл. 61х от ЗМДТ, която е
публикуван и на сайта, това е декларацията, която те трябва да попълнят и
да бъде входирана в администрацията. Като тук се посочват всички
необходими атрибути, включително и за всяка една кола, която ще бъде
описана в тази декларация. Незнайно защо и по какъв административен акт
и въобще как е направено. От администрацията са дали, че писмени
заявления трябва да бъдат вкарани с опис на колите в администрацията за
което те трябва да го направят не в декларацията, която е по закон, а в
допълнителна декларация, която излиза после, когато отидат в „Местни
данъци и такси“. Притеснението на шофьорите е следното, че в част
четвърта от тази декларация по отношение на автомобила и дължимия
данък, макар че са преведени парите в декларацията няма посочена
стойност. Това е част от притеснението. Тази декларация според мен не
трябва да бъде изисквана. Съжалявам, че няма никой от администрацията
да види и да погледне това нещо. По какъв … с някаква заповед ли или и аз
не знам, защото е невъзможно с такава, да бъде изменяна декларацията и
начина на подаването на документи. Второто, което е пак по въпрос
свързан с самия алтернативен данък, е че по ЗМДТ, чл. 61ч определянето
на данъка по отношение на изчисляването от страна на администрацията е

дължимия данък върху таксиметровите превози на пътници за текущата
година е размера на годишния данък върху таксиметровите превози на
пътници по чл. 61ф, и тук е формулата, която се изчислява и трябва да
бъде изчислявана коректно по закон за времето от когато е подадена
декларацията и оставащия период, за който се дължи алтернативния данък.
И последното, което искам да кажа, че при заявление подадено за
прекратяване на дейността срокът на възстановяване на парите да бъде
уточнен и че таксиметровият шофьор, ако е той превозвача, по същата
формула, по подобна формула, друга формула на същия член, му се
възстановяват парите за срока до края на годината, в която той не
извършва таксиметровата дейност. Просто тези неща са важни. Обърнаха
се към мен някъде в някои от фирмите са им казали, че този данък не се
възстановява, ако прекратят тази дейност. Напротив, той се възстановява.
Има по ЗМДТ формула, въз основа на която се възстановява този данък.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Преминаваме към шеста точка от дневния ред.

VI.
По точка шеста от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Здравеопазване” относно:
(1) – даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура
на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение –
Варна“ ЕООД.
Докл.: доц. Антоанета Цветкова – Председател на ПК
„Здравеопазване“
Тодор БАЛАБАНОВ
Доц. Цветкова, заповядайте.
Антоанета ЦВЕТКОВА
Проект за решение на петнадесетото заседание на Общински съвет –
Варна, ПК „Здравеопазване“:
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

617-6. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 86, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения и чл. 20, чл. 24, ал. 1 от Наредба № 18/20.06.2005 г. за
критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните
заведения, във връзка с докладна записка от Емилиян Зафиров – и.д.
управител на „Специализирана болница по очни болести за активно
лечение – Варна“ ЕООД с рег. № ОС17000013ВН/11.01.2017 г., Общински
съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“
ЕООД по:
- цялостна медицинска дейност;
- отделни медицински и други дейности;
- обучение на студенти и специализанти.
2. Определя комисия за самооценка в следния състав:
Председател: проф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н.;
Секретар: Алис Агопова Тилкиян;
Членове:
1. д-р Янислав Райков Косев;
2. доц. д-р Зорница Иванова Златарова, д.м.;
3. Емилиян Недков Зафиров;
4. Красимира Иванова Димитрова;

5. Диана Илиева Банкова.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения,колеги? Няма. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 15, предложението се приема.
Мартин Андонов за протокола – „за“. Надя Георгиева за протокола –
„за“. Милена Георгиева за протокола – „за“.
Преминаваме към точка седма от дневния ред.

VII.
По точка седма от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Социални дейности и жилищна политика”
(1) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонални пенсии.
Докл.: д-р Лидия Маринова – Председател на ПК „СДЖП“
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте, д-р Маринова.
Лидия МАРИНОВА
Г-н председател, тъй като двете точки са по едно и също основание.
Тодор БАЛАБАНОВ
Те са две гласувания, така или иначе.
Лидия МАРИНОВА
Добре, добре. Точка едно.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

618-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16027029ВН-001ВН/23.01.2017 г., Общински съвет – Варна дава
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на децата Митко Михайлов Насков, Радослав
Михайлов Насков, Златин Михайлов Насков и Денислава Михайлова
Наскова от град Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 14, предложението се приема.
Д-р Маринова за протокола – „за“.

Лидия МАРИНОВА
619-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16027203ВН-001ВН/23.01.2017 г., Общински съвет – Варна дава
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на децата Радослав Димитров Петров, Мирослав
Димитров Петров и Елица Димитрова Петрова от град Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 14, предложението се приема.
Лидия МАРИНОВА
За протокола д-р Маринова – „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към точка осма от дневния ред.

VIII.
По точка осма от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Европейски въпроси и международно сътрудничество”
(1) – даване на съгласие за участие на Община Варна чрез Общинско
предприятие „Управление на проекти и озеленяване“, като партньор по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", одобряване текст
на проект за Споразумение за партньорство и упълномощаване кмета на
община Варна да го подпише.
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“
Николай ГЕОРГИЕВ
Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги:
На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД17001231ВН/23.01.2017 г. Общински съвет –
Варна реши:
1. Одобрява текста на проекта за Споразумение за партньорство по
Проект №: BG05M9ОP001-2.005-0019 с наименование „Активни в труда на
територията на община Варна“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси 2014г.-2020г.“.
2. Упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение
за партньорство по Проект BG05M9ОP001-2.005-0019 с наименование
„Активни в труда на територията на Община Варна“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2014г.-2020г.“, приложено към
настоящото решение.
3. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение
BG05M9ОP001-2.005-0019 с наименование „Активни в труда на
територията на община Варна“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси 2014г.-2020г.“ и подписване на договор за
безвъзмездна финансова помощ, Община Варна да осигури средства за
мостово финансиране от общинския бюджет в съответствие с графика за
изпълнение на дейностите, преди възстановяване на средствата от
Управляващия орган на програмата.
Лидия МАРИНОВА
Колеги имате думата. Да, г-н Атанасов.
Христо АТАНАСОВ
Уважаема г-жо председателстващ, уважаеми колеги, това
предложение за решение според мен не е съобразено с начина, по който

трябва да бъде входирано и да мине през комисия „Финанси и бюджет“
като водеща комисия. В т. 3 на това предложение, тъй като има Община
Варна осигурява, осигури за мостово финансиране от общинския бюджет.
След като има средства от общинския бюджет то трябва да мине през
комисия по „Финанси и бюджет“ и най-малкото заради това, че
продължителността на проекта е 19 месеца, т.е. ще обхване и следващата
бюджетна година. Трябва според мен това предложение да си мине в
ресорната комисия, водещата комисия и така вече да постъпи, защото
според мен така не е законосъобразно да минава само през комисия по
„Европейски“, а то мисля, че е и като водеща комисия написано и
„Финанси и бюджет“. Благодаря.
Лидия МАРИНОВА
Т.е., формулирайте предложението?
Христо АТАНАСОВ
Предложението ми е да отпадне. Да се върне, да се мине през
финансовата комисия, защото има финансиране от бюджета на Община
Варна и така да бъде входирано. Благодаря.
Лидия МАРИНОВА
Колеги, други мнения? Тогава подлагам на гласуване
предложението, което направи г-н Атанасов. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 9; против – 2; въздържали се – 26;
отсъстващи – 14, предложението не се приема.
Колеги, преминаваме към гласуване на … да, заповядайте д-р
Станев.
Янко СТАНЕВ
… по проекта за осигуряване на социални асистенти от
предприятието общинското и озеленители от Община Варна няма да се
дават. Нека да е ясно, че няма финансиране. Има едно мостово
финансиране и то в рамките само на бюджетната година, т.е. всички
средства ще бъдат осигурени от оперативната програма. Благодаря.
Лидия МАРИНОВА
Вие бяхте първо, да, не ви разбрах. Има оспорване на гласуване …
първо да … оспорено е гласуване. Моля Ви, отново режим на гласуване.
На предложението на г-н Атанасов.
Резултати от гласуването: за – 13; против – 2; въздържали се – 21;
отсъстващи – 15, предложението не се приема.

За протокола – „въздържала се“ – г-н Атанасов.
Христо АТАНАСОВ
Ще го зачета в т. 3 още веднъж, за да стане ясно, че … Община
Варна ... г-н Станев, може ли да се изкажа? Община Варна осигурява
средствата по мостово финансиране от общинския бюджет за съответната
година в съответствие с графика за изпълнение на дейностите преди
възстановяване на средствата от управляващия орган по програмата.
Надявам се колеги, които гласувахте за да сте наясно какво правите.
Благодаря.
Лидия МАРИНОВА
Така или иначе го гласувахме. Колеги, преминаваме към гласуване
предложението на комисията. Режим на гласуване. От Николай Георгиев
изчетеното. Да, да на комисията на Николай Георгиев.
Резултати от гласуването: за – 25; против – 0; въздържали се – 11;
отсъстващи – 15, предложението се приема.
„За“ – д-р Маринова за протокола.
25 са „за“ и аз дадох глас, но „против“ – 0 и „въздържали се“ – 11,
„отсъстват“ – 15, предложението се приема.
Тъй като има проблем с таблета оспорвам гласуването. Ще
прегласуваме. Режим на гласуване, отново. Отново предложението на
комисията изчетено от д-р Георгиев.
Резултати от гласуването: за – 24; против – 1; въздържали се – 11;
отсъстващи – 15, предложението се приема.
Искам да видя дали моя глас е влязъл. Да вкаран е моя глас. Явно
някакъв проблем със системата.
Оспорвате гласуването ли? Наново прегласуване? Нещо системата
прави. Колеги, съжалявам, наново ще прегласуваме. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

620-8. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 12 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД17001231ВН/23.01.2017 г. Общински съвет –
Варна реши:
1. Одобрява текста на проекта за Споразумение за партньорство по
Проект №: BG05M9ОP001-2.005-0019 с наименование „Активни в труда
на територията на община Варна“ по Оперативна програма „Развитие на

човешките ресурси 2014 г.-2020 г.“.
2. Упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение
за партньорство по Проект BG05M9ОP001-2.005-0019 с наименование
„Активни в труда на територията на Община Варна“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2014 г.-2020 г.“, приложено към
настоящото решение.
3. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение
BG05M9ОP001-2.005-0019 с наименование „Активни в труда на
територията на община Варна“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси 2014 г.-2020 г.“ и подписване на договор за
безвъзмездна финансова помощ, Община Варна да осигури средства за
мостово финансиране от Общинския бюджет за съответната година в
съответствие с графика за изпълнение на дейностите, преди
възстановяване на средствата от Управляващия орган на програмата.
Резултати от гласуването: за – 26; против – 2; въздържали се – 10;
отсъстващи – 13, предложението се приема.
Благодаря Ви, д-р Георгиев.
Преминаваме към следваща точка девета.

IX.
По точка девета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Благоустройство и комунални дейности” относно:
(1) – изменение на Решение № 2589-8(45)/09.04.2003 г. на Общински
съвет – Варна.
Докл.: Христо Атанасов – общински съветник
Лидия МАРИНОВА
Кой
ще
представи
предложението?
„Благоустройство и комунални дейности“.

Колеги,

комисия

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

621-9. Във връзка със сключени нови договори по Закона за

обществените поръчки за събиране и транспортиране на отпадъци,
почистване и поддържане на улици, и други места за обществено ползване
на територията на районите на Община Варна – „Одесос“, „Приморски“,
„Аспарухово“, „Младост“, „Владислав Варненчик“ и кметство Звездица и
по предложение на д-р Янко Станев – общински съветник, Общински
съвет – Варна изменя свое Решение № 2589-8 от Протокол № 45/09.04.2003
г., което придобива следния вид:
„На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 66, ал. 1 от
Закон за местните данъци и такси Общински съвет – Варна приема
разпределение на средствата в процент от общият размер на приетите
средства с план – сметка за дейност „Чистота“ за дейностите по
сметосъбиране и транспортиране на отпадъци до депа и инсталации за
обезвреждане и оползотворяване /сметоизвозване/, и дейностите свързани
с почистване на териториите за обществено ползване по населени места
/ръчно и механизирано миене и метене, оборка, почистване на регули и
канавки/, до прекратяване на сега действащите договори за населените
места, както следва:
1. Кметство Тополи – 0, 79 %
2. Кметство Казашко – 0, 10 %
3. Кметство Каменар – 0, 52 %
4. Кметство Константиново – 0, 92 %„

Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 15, предложението се приема.
За протокола д-р Маринова – „за“.
Благодаря на г-н Атанасов. Преминаваме към точка десета от
дневния ред.

X.
По точка десета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Култура и духовно развитие”
(1) – изменения в Правилника за работа на фонд „Култура” на
Община Варна.
(2) – допълнения в Насоки за кандидатстване по направленията на
общински фонд „Култура” 2016 г.
(3) – избор на временни членове на Експертния съвет на фонд
„Култура”.
Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК „КДР“
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Димова, заповядайте.
Даниела ДИМОВА
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

622-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12, т. 23 и ал. 2 от Закона

за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2, т. 3
и чл. 36 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет –
Варна изменя чл. 7 от Правилника за работа на фонд „Култура” на
Община Варна, раздел II Финансиране и органи на управление, както
следва:
- като текста: чл. 7 (1) Експертният съвет се състои от 11
(единадесет) членове.
придобива следния вид: „чл.7 (1) Експертният съвет се състои от 13
(тринадесет) членове.“
- като текста: чл. 7 (3) Временните членове на Експертния съвет са
шест и са в състав:
придобива следния вид: „чл. 7(3) Временните членове на
Експертния съвет са осем и са в състав:“.
- допълва нова т. 2 към чл. 7(3):
„т. 2. Двама независими външни експерти специалисти по
програмата на „Варна – Европейска младежка столица 2017 г.“ по
направление 5, с мандат до края на 2017 година“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване.

Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 14, предложението се приема.
Даниела ДИМОВА
Точка 2.1.
623-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12, т. 23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2, т. 3
и чл. 36 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет –
Варна допълва Насоки за кандидатстване по направленията на общински
фонд „Култура” 2016 г., с ново направление: 5 „Европейска младежка
столица – вълна на иновации“, съгласно приложение към настоящото
решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 15, предложението се приема.
Даниела ДИМОВА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19, ал. 1, чл.
10, ал. 1, т. 1 от Правилника за работа на фонд „Култура“ на Община Варна
и по предложение на ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет –
Варна определя срокове за кандидатстване по направление: 1 – „Фестивали
и конкурси“ (поднаправления: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) – Една сесия – 1.02.2017 г.
– 20.02.2017 г. и направление: 5 „Европейска младежка столица – вълна
на иновации“ (поднаправления: 5.1, 5.2, 5.3) Първа сесия за проекти –
1.02.2017 г. – 20.02.2017 г.; втора сесия за проекти – 1.03.2017 г. –
20.03.2017 г.
Тодор БАЛАБАНОВ
Това нещо само да поясните само. На комисия разгледано ли е?
Даниела ДИМОВА
Това е предложение, което дойде във връзка с пускането на сесиите.
Тодор БАЛАБАНОВ
Гледано ли е на комисията?
Даниела ДИМОВА
Не.
Тодор БАЛАБАНОВ
С по-различни срокове.

Даниела ДИМОВА
Не, имахме различни срокове декември месец в експертния съвет е гн Христо Боев и д-р Маринова.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване.

624-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19, ал. 1, чл.
10, ал. 1, т. 1 от Правилника за работа на фонд „Култура“ на Община Варна
и по предложение на ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет –
Варна определя срокове за кандидатстване по направление: 1 – „Фестивали
и конкурси“ (поднаправления: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) – Една сесия – 1.02.2017 г.
– 20.02.2017 г. и направление: 5 „Европейска младежка столица – вълна
на иновации“ (поднаправления: 5.1, 5.2, 5.3) Първа сесия за проекти –
1.02.2017 г. – 20.02.2017 г.; втора сесия за проекти – 1.03.2017 г. –
20.03.2017 г.
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 5;
отсъстващи – 14, предложението се приема.
Даниела ДИМОВА
Трета точка.
625-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от
Правилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна и по
предложение на ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет –
Варна избира временни членове на Експертния съвет на фонд „Култура”,
както следва:
1. Маргарита Валериева Доровска;
2. Лилия Иванова Еленкова.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 1; въздържали се – 0;
отсъстващи – 15, предложението се приема.
Благодаря, г-жо Димова.
Даниела ДИМОВА
Благодаря, колеги.

Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към … Иван Иванов, заповядайте.
Иван ИВАНОВ
Колеги, гласувах отрицателно предложението за тези две лица, които
са временни експерти, тъй като така и не можах да разбера експерти в коя
област са тези две лица. Апелът ми е когато се предлагат такива лица за
експерти към временния експертен съвет поне да видим какви са тези лица.
Ми кажете го …
Тодор БАЛАБАНОВ
Трябваше да поставите въпроса по време на … преди гласуването.
Иван ИВАНОВ
Ами ние гласувахме веднага. Гласувах отрицателно. Не, поне
напишете анотация някаква. Какви са тези хора? С какво … в каква сфера
са експерти?
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Иванов. Моля да не влизате в диалогов режим, колеги.
Разбрах, преминаваме към точка единадесета от дневния ред.

XI.
По точка единадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на
територията на общината и населените места” относно:
(1) одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване за имоти, находящи се в район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.
(2) одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване за имоти, находящи се в м. „Джанаварски път“, район „Вл.
Варненчик“, гр. Варна.
(3) одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване за урегулиран поземлен имот VI – 2071, по плана на кв.
„Изгрев“, гр. Варна.
Докл.: Димитър Карбов – Председател на ПК „АСУОРТОНМ“
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Карбов, заповядайте.
Димитър КАРБОВ
Уважаеми, г-н председател, уважаеми колеги, на свое заседание
комисията по „Архитектура, строителство, устройство, организация и
развитие на територията на общината и населените места“ взе следните
решения, които бяха подкрепени единодушно от членовете на комисията.
Първа точка.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 21, ал. 7 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на
територията, на основание чл. 135, ал. 3 от Закона за устройство на
територията, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство
на територията и чл. 12 от Закона за устройство на територията и по
доклад на кмета на община Варна с рег. № АУ089551ВЛ-053ВН/20.01.2017
г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – План
за регулация и застрояване за УПИ II - 44, 45, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 65, 66,
249, 250, 263 „за търг. к-с, изложение, атракции и спорт“, УПИ XIV - 234,
38 „за жил. стр. и общ. обсл.“, УПИ XV - 43 “за жил. стр. и общ. обсл.“,
УПИ XVI - 42 „за жил. стр. и общ. обсл.“, УПИ XVII - 36 “за жил. стр. и
общ. обсл.“, УПИ XVIII - 35 „за жил. стр. общ. обсл.“, УПИ XIX - 41 „за
жил. стр. общ. обсл.“, УПИ XX - 221 „за жил. стр. общ. обсл.“, УПИ XXI 74, 75 „за жил. стр. общ. обсл.“, УПИ XXIII - 25, 32, 33, 34, 39, 40, 46, 47,
49, 50 „за търг. к-с, изложение, атракции и спорт“, кв. 4, План за регулация
за УПИ XXII – 76, 77 „за търг. к-с, изложение, атракции и спорт“ и УПИ IV
- 168 „за парк - музей Вл. Варненчик“, кв. 4 и улична регулация от о.т. 126

до о.т. 132, от о.т. 133 до о.т. 135 и от о.т. 136 до о.т. 140 по
Паркоустройствен и регулационен план с указан начин на застрояване на
Паркова зона за обществено обслужване, район „Вл. Варненчик“, гр.
Варна, представляващ изменение на Паркоустройствен и регулационен
план с указан начин на застрояване на Паркова зона за обществено
обслужване, гр. Варна, одобрен със Заповед № Г-74/13.09.2001 г. на кмета
на община Варна и Заповед № Г- 64/23.09.2010 г. на зам.- кмета на община
Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги?
Димитър КАРБОВ
Ако позволите, г-н председател, да кажа. Гледам, че г-н Бузев го
няма и с оглед да стане ясно за какво става дума, просто с две изречения на
присъстващите общински съветници да …
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, моля за тишина.
Димитър КАРБОВ
… да прихвана вниманието. Уважаеми колеги, това предложение за
приемането на Подробен устройствен план е вследствие на двегодишната
сага, която имат собственици, които са близо 200 в този район и които, ако
си спомняте, на всяко едно от заседанията на общинския съвет, задават
въпроси кога ще бъде приет Подробният устройствен план. Ето той влезе в
зала. Така че представям на Вашето внимание и одобрението му. Става
въпрос за следния имот, който е в непосредствена близост до музея
„Владислав Варненчик“ и който от години търси решение с цел
инвестиционни намерения на всички собственици в прилежащата
територия.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Карбов. Мнения и съображения? Г-н Атанасов.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, предложението ми е за допълнение към
всяка една от точките, които са свързани с процедиране на ПУП-ПРЗ. След
консултация с главния архитект и адвоката на Дирекция „Архитектура“
Иглика Стамова и като председател на „Правната комисия“ правя следното
предложение – към всяко едно от изчетените решения да бъде добавен
следният текст: „Решението и одобреният проект на Подробен устройствен
план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ да се публикуват на
интернет страницата на Община Варна на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 129, ал. 1

от ЗУТ. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административен съд-Варна в 30-дневен срок от съобщението
му с жалба в два еднообразни екземпляра, подадени чрез Общински съветВарна.“. Това ми е предложението, г-н председател.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Мнения и съображения има ли, колеги? Г-н Славов,
телефонните разговори … Г-н Славов, много моля, когато водите
телефонен разговор, по-тихо.
Славчо СЛАВОВ
Служебно …
Тодор БАЛАБАНОВ
Служебно, неслужебно, на сесия сме. Мнения и съображения по
предложението на г-н Атанасов? То касае, г-н Атанасов, и трите проекта за
решение, които предстои да изчете г-н Карбов, нали така? Г-н Атанасов,
предложението Ви касае и трите предложения, които предстои да изчете …
да. Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Гласуваме предложението
на г-н Атанасов за допълване на текста.
Резултати от гласуването: за – 22; против – 0; въздържали се – 11;
отсъстващи – 18, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Подлагам на гласуване предложението на г-н Карбов, което изчете
преди малко. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

626-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 21, ал. 7 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство
на територията, на основание чл. 135, ал. 3 от Закона за устройство на
територията, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от Закона за устройство
на територията и чл. 12 от Закона за устройство на територията и по
доклад на кмета на община Варна с рег. № АУ089551ВЛ-053ВН/20.01.2017
г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – План
за регулация и застрояване за УПИ II - 44, 45, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 65, 66,
249, 250, 263 „за търг. к-с, изложение, атракции и спорт“, УПИ XIV - 234,
38 „за жил. стр. и общ. обсл.“, УПИ XV - 43 “за жил. стр. и общ. обсл.“,
УПИ XVI - 42 „за жил. стр. и общ. обсл.“, УПИ XVII - 36 “за жил. стр. и
общ. обсл.“, УПИ XVIII - 35 „за жил. стр. общ. обсл.“, УПИ XIX - 41 „за
жил. стр. общ. обсл.“, УПИ XX - 221 „за жил. стр. общ. обсл.“, УПИ XXI -

74, 75 „за жил. стр. общ. обсл.“, УПИ XXIII - 25, 32, 33, 34, 39, 40, 46, 47,
49, 50 „за търг. к-с, изложение, атракции и спорт“, кв. 4, План за регулация
за УПИ XXII – 76, 77 „за търг. к-с, изложение, атракции и спорт“ и УПИ IV
- 168 „за парк - музей „Вл. Варненчик“, кв. 4 и улична регулация от о.т. 126
до о.т. 132, от о.т. 133 до о.т. 135 и от о.т. 136 до о.т. 140 по
Паркоустройствен и регулационен план с указан начин на застрояване на
Паркова зона за обществено обслужване, район „Вл. Варненчик“, гр.
Варна, представляващ изменение на Паркоустройствен и регулационен
план с указан начин на застрояване на Паркова зона за обществено
обслужване, гр. Варна, одобрен със Заповед № Г-74/13.09.2001 г. на кмета
на Община Варна и Заповед № Г- 64/23.09.2010 г. на зам.- кмета на
Община Варна.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
решението и одобрения проект на ПУП-ПРЗ да се публикува на интернет
страницата на Община Варна на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за
устройство на територията и да се съобщи на заинтересованите лица по
реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
Закона за устройство на територията пред Административен съд – гр.
Варна в 30 дневен срок от съобщението му с жалба в два еднообразни
екземпляра подадени чрез Общински съвет – Варна.
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 14, предложението се приема.
За протокола Димитър Карбов – „за“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте за следващо предложение.
Димитър КАРБОВ
Вторият проект.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 7 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство
на територията, чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл.
12 и чл. 16, ал. 1 Закона за устройство на територията, чл. 108, ал. 5 от
Закона за устройство на територията, при условията на чл. 103, ал. 6 от
Закона за устройство на територията и задание по чл. 125 във връзка с
124а, ал. 7 Закона за устройство на територията и по доклад на кмета на
община Варна с рег. № АУ2291898ВЛ-025ВН/20.01.2017 г., Общински
съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване за УПИ IV – 54 „за трафопост“, УПИ V - „за озеленяване“,
УПИ VI - 54 „за търговски комплекс, обществено обслужване и
автосервиз“, УПИ VII - 9 „за търговски комплекс и обществено

обслужване“, УПИ VIII - 10 „за търговски комплекс и обществено
обслужване“, УПИ IX - 11 „за търговски комплекс и обществено
обслужване“, УПИ X - 12 „за търговски комплекс и обществено
обслужване“, УПИ XI - 53 “за охр. канал и озеленяване“, УПИ XII - 20 „за
търговски комплекс и обществено обслужване“, кв. 71, УПИ I - 10 „за
търговски комплекс и обществено обслужване“, УПИ II - 11 „за търговски
комплекс и обществено обслужване“, кв. 72 и улична регулация от о.т. 651
до о.т. 657 и между о.т. 1, о.т. 76, о.т. 77 и о.т. 78, м. „Джанаварски път“,
район Вл. Варненчик“, гр. Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги?
Димитър КАРБОВ
Ако позволите, г-н председател, малко разяснения. Става въпрос за
инвестиционно намерение на един от големите вносители на автомобили и
производители. В непосредствена близост до летището, изграждането на
автосервиз, шоурум и други прилежащи такива … зони, които са свързани
с търговията с автомобили и обслужващите дейности. Така че това исках
да добавя.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Подлагам на гласуване ведно с изменението, прието по
предложение на г-н Атанасов. Режим на гласуване.

627-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закон за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 7 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство
на територията, чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл.
12 и чл. 16, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 108, ал. 5 от
Закона за устройство на територията, при условията на чл. 103, ал. 6 от
Закона за устройство на територията и задание по чл. 125, във връзка с чл.
124а, ал. 7 от Закона за устройство на територията и по доклад на кмета на
община Варна с рег. № АУ229189ВЛ-025ВН/20.01.2017 г., Общински
съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване за УПИ IV – 54 „за трафопост“, УПИ V - „за озеленяване“,
УПИ VI - 54 „за търговски комплекс, обществено обслужване и
автосервиз“, УПИ VII - 9 „за търговски комплекс и обществено
обслужване“, УПИ VIII - 10 „за търговски комплекс и обществено
обслужване“, УПИ IX - 11 „за търговски комплекс и обществено
обслужване“, УПИ X - 12 „за търговски комплекс и обществено
обслужване“, УПИ XI - 53 “за охр. канал и озеленяване“, УПИ XII - 20 „за
търговски комплекс и обществено обслужване“, кв. 71, УПИ I - 10 „за
търговски комплекс и обществено обслужване“, УПИ II - 11 „за търговски

комплекс и обществено обслужване“, кв. 72 и улична регулация от о.т. 651
до о.т. 657 и между о.т. 1, о.т. 76, о.т. 77 и о.т. 78, м. „Джанаварски път“,
район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
решението и одобрения проект на ПУП-ПРЗ да се публикува на интернет
страницата на Община Варна на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за
устройство на територията и да се съобщи на заинтересованите лица по
реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
Закона за устройство на територията пред Административен съд – гр.
Варна в 30 дневен срок от съобщението му с жалба в два еднообразни
екземпляра подадени чрез Общински съвет – Варна.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 14, предложението се приема.
Димитър Карбов за протокола– „за“.
Димитър КАРБОВ
И третият проект за решение, колеги.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 21, ал. 7 от Закона за общинската
собственост, чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и във
връзка с чл. 81, ал. 4 от Закона за устройство на територията и по доклад на
кмета на община Варна с рег. № АУ048086ПР-003ПР-003ВН/20.01.2017 г.,
Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот VI - 2071 „за
производствени, складови и обслужващи дейности“, кв. 200 и улична
регулация от о.т. 2566 до о.т. 2567, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разяснения.
Димитър КАРБОВ
Мога, да, да кажа и по трета точка. Става въпрос за преминаване през
имот, който имот е държавна собственост и има положително становище
от областния, от Областна управа. И това е в проекта за решение в духа на
даването на възможност на …, за преминаване през имот.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах. Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване.

628-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 7 от Закона за
общинската собственост, чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на

територията и във връзка с чл. 81, ал. 4 от Закона за устройство на
територията и по доклад на кмета на община Варна с рег. № АУ048086ПР003ПР-003ВН/20.01.2017 г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен
устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран
поземлен имот VI - 2071 „за производствени, складови и обслужващи
дейности“, кв. 200 и улична регулация от о.т. 2566 до о.т. 2567, по плана на
кв. „Изгрев“, гр. Варна.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
решението и одобрения проект на ПУП-ПРЗ да се публикува на интернет
страницата на Община Варна на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за
устройство на територията и да се съобщи на заинтересованите лица по
реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
Закона за устройство на територията пред Административен съд – гр.
Варна в 30 дневен срок от съобщението му с жалба в два еднообразни
екземпляра подадени чрез Общински съвет – Варна.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 14, предложението се приема.
За протокола Димитър Карбов – „за“
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н Карбов. Преминаваме към точка дванадесета от
дневния ред.

XII.
По точка дванадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Наука
и образование” относно:
(1) – приемане на „Система от правила за електронен прием в
първи клас в общинските училища на територията на община Варна“.
Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК „НО“
Славчо СЛАВОВ
Благодаря Ви, г-н председател.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД17001428ВН/25.01.2017 г., във връзка с чл. 43 от
Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование в изпълнение на чл. 147 от Закона за предучилищното и
училищното образование, Общински съвет – Варна приема „Система от
правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на
територията на община Варна“, съгласно приложение към настоящото
решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, мнения и предложения? Г-н Карбов, заповядайте.
Димитър КАРБОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, аз ще се спра на чл. 9,
който касае критериите за прием в първи клас, където е посочено, че
водещият критерий, първият, те са два. Единият е близостта до училището
по настоящ адрес на родителите или настойниците или най-краткото време
за достигане до училището. Според мен малко е неясно, неясен текстът,
тъй като какво значи настоящ адрес? Значи дошъл някой в нашия град,
регистрирал се по настоящ адрес и има възможност да запише детето си в
училище едва ли не по избор съгласно адресната регистрация, която има.
Отделно, как ще бъде изчислено най-краткото време за достигане до
съответното училище? Аз мисля, че тук текстовете трябва да бъдат
прецизирани, и си мисля, че не знам, то може би е свързано и със
законодателството и някаква норма, която ни се налага …
Тодор БАЛАБАНОВ
Направихме проверка сега. Има друга наредба, която е към закона,
която ги съдържа тия текстове и те са ... Дословно са пренесени …

Димитър КАРБОВ
Но тук интересното е това, че след като, след като вече е открит
регистрационният режим, един ден преди това аз мога да отида и да се
регистрирам по настоящ адрес в удобен район до желано, модерно
училище, с оглед детето ми да започне наесен. Това са ми въпросите, аз не
я познавам, аз чета като общински съветник и затова взимам и отношение.
Отделно, въпросът с районирането стоеше едно време на дневен ред, сега
не го виждам. Какъв ще бъде критерият за райониране? Тоест, когато има
близки училища, как едни деца ще попаднат в едното, как ще попаднат в
другото? Това също ми е така един голям въпрос. Другото нещо, по което
искам да взема отношение, това е чл. 10, в който при голям брой кандидати
за прием в първи клас за определено училище се прилагат и определени
критерии, като в първа точка четем: „ дете с трайни увреждания над 50%;
2. дете с двама починали родители; 3. други деца от семейството,
обучаващи се в училището; 4. деца, завършили подготвителна група в
избраното училище; и 5. близост до местоработата на единия от
родителите“. Аз предлагам да се включи, разбира се, при възможност …
Тодор БАЛАБАНОВ
Всичко това отново е по наредбата, копирано изцяло съдържанието
на наредбата …
Димитър КАРБОВ
Законодателят не ни ли дава възможност да добавим …
Тодор БАЛАБАНОВ
Не знам, кажете, има ли възможност?
Димитър КАРБОВ
Уважаеми колеги, това е с оглед да защитим все пак и нашите
избиратели, които са жителите на община Варна. И мисля, че тук отново
така местният шовинизъм подсказа и моето изказване по тази тема,
защото, бих казал, че трябва да има текст, който да е свързан така както,
ако си спомняте, миналата година взехме решение при кандидатстване на
деца в детски ясли и детски градини да ползват три точки, които да са в
полза на тези граждани на община Варна, които са данъчно задължени и са
коректни платци към Община Варна. Така че по тоя начин мисля, че
трябва да защитим коректните данъкоплатци на нашия град и тъй като
става напоследък така една тенденция от други населени места, от други
градове, области и общини, да идват в нашия град хора с идеята за така
една бъдеща реализация и ползването на привилегии, без да имат условия
за това. Така че това са направените от мен предложения. Ако има
възможност, тук има юристи, които да си кажат думата. Благодаря за
вниманието.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Карбов. Г-н Славов, можете да дадете отговор.
Славчо СЛАВОВ
Благодаря, г-н Карбов, за въпросите. Благодаря, г-н председател. На
първия въпрос, който касае чл. 9, колега, фактически по най-краткото
време за достигане до училище, така както Вие го изразихте по чл. 9, искам
да Ви кажа, че съгласно Наредба № 10, който е нормативният документ от
01.09.2016 г., на базата на който са маркирани организацията и дейностите
в училищното образование, на базата на тях, на тази наредба, ние сме
разработили правилата за прием. И родители, които имат настоящ адрес
или постоянен адрес, той е фиксиран до 1 януари, т.е. тези, които имат
настоящ адрес или постоянен адрес към 1 януари, сега, 2017 г. Приемът
обаче започва от 24 април до 31 май, т.е. 4-5 месеца е срокът, който е даден
за тази регистрация. Ако обаче, съгласно наредбата, няма постоянен адрес,
а има настоящ адрес, фактически настоящият адрес си влиза в сила
съгласно наредбата. Тоест почти настоящият адрес е водещ. Няма
значение, може да бъде от Павликени, извинявам се, че цитирам това име,
и настоящ адрес във Варна, той се полза от правилата, които … да … има
ги правилата съгласно наредбата, която е подзаконов акт на Закона за
предучилищното и училищното образование. Що се касае за вече броя на
тези, които нахвърлят примерно определения брой кандидати за първи
клас и са маркирани съответните критерии, те са тези пет критерия едно,
но съгласно наредбата и съгласно правилата се дава правото на
училищните ръководства, на основните училища, на съответните комисии
да маркират съответните точкова система за всяко едно, всеки един
критерий, който е маркиран в правилата. Т.е. тежестта се явява към
училищните ръководства на съответните основни училища, където правят
прием. То има и в средни училища. Да, т.е. тези, които правят прием в
първи клас. И … Не разбрах. То е на точкувана система. Третият Ви
въпрос, който е свързан с близост до съответното училище, нали, като
разстояние, фактически всеки един кандидат-родител, който иска да, за
прием за първи клас в съответното училище, той не се фиксира само с едно
училище, той може и второ, трето, четвърто, няколко кандидатствания
може да маркира, т.е. няколко училища. Не е задължително да бъде едноединствено. Така че е възможно примерно в по-отдалечена да бъде,
отдалечено да бъде от самото училище кандидатът и пак да бъде приет.
Може да бъде и в по-голяма близост и да не бъде приет, зависи вече от
критериите, които са уточнени в самото училищно ръководство. Тъй като
законът и наредбата дават право на училищните ръководства да маркират
нещата. Едновременно с това обаче, когато училищните ръководства си
установят критериите и улиците, които обхващат, те ще бъдат качени на
сайта на Община Варна, и всеки един до 24 април може да види
критериите, улиците, които обхващат около съответното училище. Така че

всичко е обвързано. Не знам, бях ли изчерпателен, ако има и други
въпроси, съм готов на отговор.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Карбов, заповядайте.
Димитър КАРБОВ
Значи да разбирам с две думи, че сме заложници в ръцете на
законодателя, който е създал, бих казал, един порочен текст. И ще дам
един пример. Аз ако реша примерно моето дете, което да сме си избрали
така определено училище от т.нар. модерни училища, отивам, регистрирам
се по настоящ адрес при някой приятел и отговарям на условията за
кандидатстване. След което минава конкурсът и моето дете е прието, а пък
аз, че живея някъде другаде си и се водя по настоящ адрес. Не знам, това
нещо не ми харесва, и мисля, че ще бъдат потърпевши една доста голяма
част от жителите на град Варна. Но лошото е и порочното е, че ние не
можем да вземем друго решение, което на практика …
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, както каза г-н Славов, за тази година няма как да се случи, тъй
като 1 януари мина. На практика те трябва наистина да имат постоянен,
настоящ адрес преди това.
Димитър КАРБОВ
Ами нямам други въпроси.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Други мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на
гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

629-12. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 43 от Наредба №
10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование в
изпълнение на чл. 147 от Закона за предучилищното и училищното
образование и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД17001428ВН/25.01.2017 г., Общински съвет – Варна приема разработената
от Община Варна „Система от правила за електронен прием в първи клас
в общинските училища на територията на община Варна“, съгласно
приложение към настоящото решение.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 15, предложението се приема.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Славов.
Славчо СЛАВОВ
Благодаря Ви, г-н председател. Благодаря Ви, колеги.
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към точка тринадесета от дневния ред.

XIII.
По точка тринадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на управителни,
контролни органи и представители на Община Варна в общото събрание на
търговските дружества, собственост на Община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Няма постъпили писмени предложения. Има ли други такива в
момента? Не виждам. Преминаваме към следващата точка от дневния ред.

XIV.
По точка четиринадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински съвет
– Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Има ли предложения, колеги, за промяна в състава на комисиите. Д-р
Ангелов. Да, кажете на микрофон, няма проблем.
Веселин АНГЕЛОВ
Бих желал да прекратя участие в „Европейски въпроси и
международно сътрудничество“ и да бъда включен в комисията
„Обществен ред и сигурност“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колега, Георгиев, от колко члена се състои Вашата
комисия, в момента? Минималният изискуем брой е трима, нали така, по
правилник? Подлагам на гласуване искането на … иначе трябва да се
разпадне комисията, в случай че … Подлагам на гласуване искането на д-р
Ангелов за освобождаване от състава на ПК „Европейски въпроси“ и
включване в състава на комисия „Обществен ред и сигурност“. Режим на
гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

630-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закон за местното

самоуправление и местната администрация и чл. 20, ал. 1, т.1 от
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”,
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК „Европейски
въпроси и международно сътрудничество”, общинският съветник Веселин
Божимиров Ангелов.
630-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 2, от „Правилник
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински
съвет – Варна решава общинският съветник Веселин Божимиров
Ангелов да бъде член на ПК „Обществен ред и сигурност”.
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 16, предложението се приема.

Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към точка петнадесета от дневния ред.

XV.
По точка петнадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата, присъстващи граждани, които да изразят мнения,
препоръки, предложения и т.н. Заповядайте, господине.
Ангел АНГЕЛОВ – / гражданин/
Казвам се Ангел Ангелов. Това, което ще кажа, може би много хора
го имат …
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля за тишина, колеги. Нека изслушаме господина. Цял ден е стоял
да ни чака.
Ангел АНГЕЛОВ – / гражданин/
Но е необходимо да стане може би като приоритет на някои от
службите. Необходими са вероятно спешно около 14-15 подлеза на Варна.
Това нещо всичко е изоставено. Сигурно има стари планове, трябва само
да се актуализират. Възможно е тази година един или два, другата година
също, и така нататък, да стане приоритет. Защото предполагам трафикът
ще се увеличи …
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги …
Ангел АНГЕЛОВ – / гражданин/
Поне с 30-35%, автобусите ще почнат, пропускливостта на
кръстовищата ще се увеличи. Това е едно от предложенията ми. Второто
предложение е, ако е възможно, тъй като се движа между такива среди от
време на време, тази къща, която е на културните дейци, долу, цялата е в
мухъл и не е актуална. Тя е стара, неприветлива и никой не отива там. И
няма културните дейци, архитекти и писатели, и журналисти, а пък и други
къде да се събират. Това според мен е необходимо. Предлагам, ако е
възможно, пространството, което е под библиотеката, ей там на входа на
библиотеката е колони, да се провери и да се постави задача, тъй като ще е
необходимо, мръсен канал и вода, и да се направи едно барче.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, за последен път моля.

Ангел АНГЕЛОВ – / гражданин/
Ако е възможно, това да се огледа, това пространство да се направи.
Предполагам и Вие ще почнете да се отбивате, ако е приветливо. Тъй като
сега пластмасовите панели се сглобяват лесно и няма да е необходимо кой
знае какво да се прави там, освен това, което е най-важното – водата и
тоалетната. Останалото нещо Вие вероятно … ще може да се направи. И
още едно, ако е възможно, картите за пенсионерите да се отпусне още една
линия, която те да си изберат, за да може трета линия да ползват
пенсионерите. Двете линии малко са недостатъчни и, разбира се, да не са
по шест лева, както е, ами трите линии да струват петнайсет лева,
всъщност по пет лева. Прави ми впечатление, че в други градове има даже
вече безплатни карти за пенсионерите, безплатно пътуване. Мисля, че в
Пловдив, а пък да не говорим, че в София те поначало си пътуват още
отдавна безплатно, даже и не ги търсят. Това е по едни …, това е, което аз
предлагам.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ами ще си позволя да отговоря на някои от … А … имате още да
кажете, извинявам се.
Ангел АНГЕЛОВ – / гражданин/
И имам един частен въпрос, който касае само мене, и съм пуснал по
институциите молба, жалба, вече може би от 14-та година. Къщата ми в
Тополи навремето кметът беше срещу мене, от горната страна. И той, за да
му е равно на него, сложи към 60-70 см ломен камък, който е едър, за да
насипи улицата. Ние останахме да влизаме с 3-4 стъпала в дворовете си от
другата страна. И сега вече съм, нали, на възраст и малко трудно влизам в
гаража си. Най-високо е при мене. Разговарях с Гърбузов и Христо Иванов.
Те казват: „Твоята работа няма да стане.“. Откровено, направо, така ми
казват. И тъй като е най-високо при мене, нататък се пълни с вода улицата
и става вода. Тя там няма къде да се оттича. Гърбузов, тъй като, доколкото
разбирам, е имал фирма, говори за цялата улица да се направи нов план и
така нататък. Възможно е. Нека си има човекът това, фирма, иска да го
направи, да направи цялата улица да се реконструира. Това обаче не е
необходимо само около 40 метра – 50, което е 1/4 от цялата улица. Ако се
свали тази част, водата ще се оттича и няма да се събира в другия край.
Освен това при мен се получава това нещо дренаж. Къщата ми започна да
се напуква. Защото този дренаж постепенно, макар че има асфалт, някой
ще каже горе, се събира вода и влиза в това … почна да се получава влага в
партера. Питат ме защо досега не е направено. Нямаше го проблема.
Проблемът започна в продължение на години … беше … ние сме строили
70-те години къщата и така постепенно това нещо започна да се явява. Ако
е възможно, това нещо да се направи, да ми се свали улицата. Гърбузов
каза: „Плати си и другите, и си я направи.“. Да извадя от джоба си да правя
държавната улица или селската. Да не занимавам повече … това.

Останалото съм го вписал в това, може би всички, там където съм подал
жалбата, не е на съответните органи, които се занимават с това. Но те
могат да ги дадат тези документи на този, който трябва да ги предложи на
комисията, и евентуално комисията ще ги отхвърли ли, или ще ги гласува.
Някъде там около 30-ина хиляди лева да стане това нещо. Тези момчета,
казах, те не го предлагат. Те ми отговарят директно. Те решават, че те,
дали те са компетентни и няма да го направят и не го предлагат по
комисиите. Това е.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Ще си позволя да отговоря на първите неща. Ще
направим проверка по отношение на сградата на културните дейци, която
казахте, тъй като аз лично не съм запознат каква собственост е, дали е
общинска, държавна, какъв е статутът й и т.н., и дали подлежи на …, има
възможност общината да направи ремонт. И другото, което мога да кажа
по отношение на картите за градския транспорт – там ще има изцяло нов
механизъм изобщо за пътуване за пенсионери, студенти, ученици, хора с
увреждания. Като ще се премине към точно този режим, който цитирахте в
останалите общини – с една карта пътуване повече линии, съответно ще
имате тази възможност много скоро. За останалите неща, пак казвам, бих
могъл единствено и само да проверя. Ако някой друг колега иска да изрази
мнение по изложеното от господина. Не виждам, колеги.
Благодаря Ви за отделеното време. Желая приятна почивка. Поради
изчерпване на дневния ред обявявам Петнадесетото заседание за закрито.
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