П Р О Т О К О Л
№5
Петото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на
Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, се проведе
на 27.01.2016 г. (сряда) от 09:00 ч. до 17:30 ч.
Присъстват 47 общински съветника, отсъстват:
Антраник ШАКАРИЯН
Веселин АНГЕЛОВ
Ивайло БОЯДЖИЕВ
Мартин БАЙЧЕВ
Тодор БАЛАБАНОВ
Уважаеми колеги, налице е изискуемия кворум от 44 души. Ще
помоля, имаме 34 души, които са си включили към системата таблетите,
някои от вас явно, ако имат проблем да обърнат внимание на ...
Отсъстват по уважителни причини д-р Ивайло Бояджиев, на когото
пожелавам бързо оздравяване и Антраник Шакариян.
Колеги, преминаваме към разглеждане на дневния ред, който е
обявен, като първо ще направя предложение една точка от същия да
отпадне предвид обстоятелството, че няма направени все още предложения
от страна на администрацията, а именно т. 13 – Избор на общински
съветници и представители в обществен съвет за упражняване на
обществен контрол на системата в областта на социални помощи и
социални услуги. Изчакваме предложение от кмета, след което ще
пристъпим към гласуване на пълния състав на съвета.
Има ли мнения и съображения по така направеното предложение за
отпадане на т. 13? .. Да. По отношение на обществения съвет за
упражняване на обществен контрол на системата в областта на социални
помощи и социални услуги само. Не виждам. Който е съгласен с така
направеното предложение, моля да гласува. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
Г-н Лазаров – „за“; г-н Неджиб – „за“; Пейчо Бюлбюлев – „за“, за
протокола.
Постъпили са три предложения за включване на нови точки в
дневния ред, като всички са изпратени по имейлите на колегите. Първо,
към предложенията от ПК „Собственост и стопанство“ - учредяване на
безвъзмездно право, като т. 9, на ползване на Изпълнителна агенция по

околната среда към Министерството на околната среда и водите, върху
имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка, ПИ
№ 10135.2562.18.
И като подточка 10 – прекратяване на съсобственост между
Полиграфическия комбинат „Димитър Благоев“ ООД и Община Варна,
върху имот, находящ се в гр. Варна, кк „Св. Св. Константин и Елена“, ул.
„28-ма“ № 28.
И включване на нова точка – ПК „Култура и духовно развитие“,
относно именуване на улица в м. „Карантината“, кв. Аспарухово, гр.
Варна.
Като последно предложение е постъпило към точка „Финанси и
бюджет“, подточка 15 да бъде включено следното предложение за решение
– отпускане на финансови средства за ремонт на покрива на храм „Свети
Цар Борис Михаил“, кв. Аспарухово.
Колеги, имате думата за мнения и съображения, и други
предложения за включване на точки в дневния ред на днешното заседание.
Г-н Атанасов, заповядайте.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, колеги. Искам първо да обърна внимание
и да се направи, ако е възможно корекция, че съгласно правилника, Глава
VI, чл. 45, ал. 3, материалите за сесията се пращат на съветниците до 14:00
ч. два дена преди сесията. Материалите получихме в 16 и нещо, 16:20 –
16:48. Ако е възможно друг път да ги получаваме по-рано съобразно
правилника.
И второто – предложението, което беше за храм – паметника.
Виждам, че е входирано доста по-рано – можеше да го разгледаме и в
комисията по „Финанси и бюджет“. Не говоря за Вашето писмо, говоря за
самото писмо до Общински съвет. Просто може да ги разглеждаме порано, да влизат в комисии. Да не е в последния момент да ги вкарваме.
Виждам, че Вие и още някои колеги сте го входирали. Просто да спазваме
малко правилника. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Извинявам се за двучасовото закъснение с
материалите. Ще направим възможното да не се повтаря тази ситуация.
Колеги, има ли други мнения и съображения? Не виждам. Който е
съгласен с така направените предложения четири на брой, за включване в
дневния ред на настоящото заседание, моля да гласува. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 9, предложението се приема.
Пейчо Бюлбюлев за протокола „за“.

Колеги, преминаваме към гласуване на дневния ред в цялост, ведно с
направените изменения и допълнения. 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 „Стратегия за управление на общинската
собственост на Община Варна до 2019 г.”.
(2) – приемане на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.”.
(3) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот –
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67.
(4) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот –
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Стефан
Богориди“ № 3.
(5) – приемане на ред и условия за провеждане на конкурс за избор
на независими оценители на имоти и вещи – общинска собственост и
вземане на решение за провеждане на конкурс.
(6) - даване на съгласие за продажба чрез търг на МПС, собственост
на „Обреди“ ЕООД.
(7) – даване на съгласие за бракуване на МПС, собственост на
Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина“
ЕООД.
(8) – даване на съгласие за предоставяне на недвижими имоти –
държавна собственост за безвъзмездно управление в полза на Община
Варна.
(9) – учредяване безвъзмездно право на ползване на Изпълнителна
агенция по околната среда към Министерството на околната среда и
водите, върху имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна,
жк „Чайка, ПИ № 10135.2562.18.
(10) – прекратяване на съсобственост между Полиграфическия
комбинат „Димитър Благоев“ ООД и Община Варна, върху имот, находящ
се в гр. Варна, кк „Св.Св.Константин и Елена“, ул. „28-ма“ № 28.
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и
бюджет” относно:
(1) – приемане на бюджет на Община Варна за 2016 г. по приходи и
разходи и приложенията към него.

(2) – съгласуване на Стратегически план за дейността и Годишен
план за одитните ангажименти на Звено за вътрешен одит в Община
Варна.
(3) – даване на съгласие за удължаване срока на Договор за
безвъзмездна финансова помощ и упълномощаване на кмета на Община
Варна да издаде нова запис на заповед в полза на Министерството на
регионалното развитие и благоустройство по Проект „Интегриран
градски транспорт на Варна“.
(4) – изменение на решение № 1881-3-3/37/19.12.2014 г. на
Общински съвет – Варна.
(5) – изменение и допълнение на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Варна.
(6) – изменение на Методиката за определяне на стартови базисни
цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти и вещи
– общинска собственост.
(7) – отпускане на финансови средства на „Специализирана
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания –
Варна“ ЕООД.
(8) – осигуряване на гориво за отопление на културните
институти на град Варна.
(9) – отпускане на финансови средства на ТВ „Черно море” за
реализиране на телевизионно предаване „Европейска Варна”.
(10) – отпускане на финансови средства на „Дарик радио – Варна”
за съвместен медиен проект „Зала Пленарна”.
(11) – отпускане на финансови средства на „24 часа – Варна“ ООД
за информационно сътрудничество, логистична и медийна подкрепа в
популяризиране на работата на органите на местната власт.
(12) – 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.“.
(13) – отпускане на финансови средства за разработване на
съвместен междуинституционален рамков проект между Община Варна,
Регионален инспекторат по образованието – Варна и ЧДГ „Мечтатели“.
(14) – отпускане на финансови средства за изографисването на
православен храм „Света Марина“, находящ се в кв. Пчелина, гр. Варна.
(15) – отпускане на финансови средства за ремонт на покрива на
храм „Свети цар Борис – Михаил“ кв. Аспарухово.
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални
дейности и жилищна политика” относно:
(1) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2:
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.
(2) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонална пенсия на деца.
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Благоустройство и комунални дейности” относно:
(1) – определяне интензитета на поддържане на зелените площи на
територията на Община Варна по райони.
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване”
относно:
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ на Теодора
Евгениева Ангелова за лечение на сина й Християн Ивайлов Гатев.
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски
въпроси и международно сътрудничество” относно:
(1) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проект
„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк „Златни
пясъци“, Община Варна“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 2020 г.“
(2) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор
по проект „Интерактивни градове: Ефективно управление на
градовете чрез дигитални инструменти, социални медии и
съдържание, генерирано от потребителите“ по програма УРБАКТ III,
както и за осигуряване на финансирането му.
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и
духовно развитие” относно:
(1) – именуване на улица в м. „Карантината“, кв. Аспарухово, гр.
Варна.
9. Отмяна на Решение № 90-9(3)/17.12.2015 г. на Общински съвет –
Варна и определяне на състав на местната комисия по жилищноспестовните влогове при Община Варна.
10. Избор и упълномощаване на представители на Община Варна за
участие в Общото събрание на акционерите на:
- „Спортен комплекс Варна” АД;
- „Фаст Пей Варна” АД;
- „Спортен комплекс „Спартак“ АД.
11. Избор на членове и председатели на постоянни, временни и
специализирани комисии към Общински съвет – Варна.

12. Освобождаване и избор на управителни и контролни органи в
търговските дружества с едноличен собственик на капитала Община
Варна.
13. Избор на общински съветници и представители в:
- работната група за наблюдение изпълнението на Общинския план
за развитие;
- Областния съвет за развитие;
14. Дискусия с гражданите.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.

„за“.

Благодаря ви.
Пейчо Бюлбюлев за протокола „за“; Надя Георгиева за протокола
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 Боев, заповядайте.
Христо БОЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, г-н заместник –
кмет, уважаеми колеги и съграждани. Моите две питания са във връзка с
въпроси поставени пред мен от наши съграждани живеещи на територията
на кв. „Христо Ботев“ в града ни. Първото касае следния въпрос – до преди
година и половина, близо две, пощенски клон № 8 на български пощи се е
намирал на ул. „Тодор Влайков“. Това уважаеми колеги е точно под
читалището „Христо Ботев“ и пенсионерския клуб в района. Две от
безспорно седалища на социалния живот в района. След това е преместен
на ул. „Пискюлиев“ № 10. По сведения от живущи в квартала и по
информация, която получих от служител по телефона от пощата, това е
направено тъй като общината е поискала твърде висок наем за тези
помещения. Сега пощенския клон се намира, както казах на „Пискюлиев“
№ 10, една стаичка метър и половина – две, където не повече от един –
двама човека могат да бъдат обслужени. Всички останали стоят навънка и
чакат. Знаете, че правоимащите на пенсии в огромната си част са хора
възрастни, те трябва да стоят навънка, особено във време като сегашното.
Тези четири стаички, които се намират на територията на ул. „Влайков“
вече две години близо стоят неоползотворени – не се дават под наем нито
на частни лица, нито на фирми или сдружения. Смятам, че ако няма
нормативна пречка би било добре да се върне статуквото, каквото е било
до преди две години, тъй като безспорно искането ми се струва разумно.
Второто ми питане също касае жителите на този квартал. Знаете, че
поради географското си разположение живущите там нямат достъп до
тролейбуси, тъй като тролейбусната мрежа не минава от там, но те
всъщност нямат достъп и до автобусни превози, с изключение на един
автобус - № 39. Забележете, че той е единствения начин за посещение на
центъра, а и на други райони в града от жителите, тъй като друг няма. А
самият автобус 39 минава през един час или респективно 40 мин., в
зависимост от това дали е празник или делник. Ако няма опция за
включване на друга автобусна линия, то смятам ще е разумно, ако
направим така щото да, автобусите да минават през квартала поне на 20,
респективно на 40 мин.
Завърших, г-н председател.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н Боев. По втората част от въпроса според мен би
следвало да го поставим за разглеждане на комисията по „Транспорт“.
Заповядайте колеги, други? Г-жо Георгиева, заповядайте.
Милена ГЕОРГИЕВА
Г-н председател, господа и госпожи общински съветници, кметове.
Имам два въпроса към кмета на Община Варна. Първият ми въпрос е
свързан с питането ми от 17.12.2015 г., относно придобиването на имот
частна – държавна собственост за проекта за реконструкция на ул. „Мара
Тасева“ в кв. „Аспарухово“. Преди минута получих отговор от Вас, в който
се казва, че ще бъде изискано от Министерски съвет намаляне на капитала
на държавното дружество „Рибни ресурси“ със стойността на поземлените
имоти попадащи в обхвата на инфраструктурните проекти. Искам да Ви
попитам как ще се случи това, след като е обявен вече търг за продажбата
на имота, който ще се проведе на 28.01.2016 г.?
Вторият ми въпрос е свързан също с „Аспарухово“ и се отнася за
преустановяването на обслужването на линия № 2, която обслужва хората
от „Аспарухово“. Разговарях с много хора от района, има дискусии в
социалната мрежа, моето питане към Вас е – предвиждате ли да има
обществено обсъждане на новата транспортна схема, където могат да се
обсъждат различни казуси и предложения във връзка с промените в
схемата? Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-жо Георгиева. По втория въпрос също ще отговоря,
че транспортната схема се приема от Общински съвет, така че няма пречка
да направим обсъждане в ресорната комисия по „Транспорт“.
Колеги, други питания? Г-н Костадинов, заповядайте.
Костадин КОСТАДИНОВ
Моите въпроси са два. Първият въпрос го зададох и на комисия, но
сега ще се наложи да го задам отново. Става въпрос за читалище „Искра
1924“, което в момента е заплашено от реален фалит, заради иск, който
общината има срещу читалището за неплатена такса смет. Това е проблем,
който имат абсолютно всички културни институции от този вид, не само
във Варна, но и в цялата страна. Заради това, че имат голяма стопанисвана
площ, а на практика не чак толкова големи приходи и съответно въпреки,
че нямат кой знае какъв голям боклук, заради наредбата и заради
условията, които са в нормативните актове трябва да плащат големи такси,
което за тях е непосилно. В случая към 12-ти февруари частен съдебен
изпълнител трябва да изземе 3000 лв. от сметката на читалището, в която в
момента няма никакви пари. На практика читалището ще фалира. Сигурно
това нещо ще бъде и в последствие съдба на други такива културни
институции в нашия град, въпросът е били могла общината да предприеме

действия с които поне временно да забави изпълнението на това решение с
оглед на това, че може да се потърси някакъв друг възможен компромис.
Вторият въпрос е много директен и конкретен – аз и още много
други варненци искаме да знаем с колко точно бяха глобени фирмите,
които почистват снега във Варна, заради несвършената от тях работа на
пети срещи шести януари. Колко точно, конкретна сума. Предполагам, че
вече е факт това нещо, мина вече почти месец. Ще се радвам да го науча.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Други колеги? Имате ли питания? Г-жо Савова,
заповядайте. … Ще помоля да включите микрофона, който е в дясно от
мен.
Веселина САВОВА
Това, което бих искала да попитам г-н Портних е свързано с медии в
града. Значи виждаме, че в днешния дневен ред на сесията има поредица от
проекти за решения, но липсва един, който би трябвало от доста време
вече да бъде разгледан и това е ситуацията в „Народно дело“. Бих искала
да получа и аз отговор, ако може и общинския съвет подробно, какво е
състоянието на „Народно дело“, тъй като там знаете, че общинския съвет
има един процент дялово участие. В същото време сградния фонд, до
колкото имам информация вече е залаган, финансовото състояние е много
сериозно и неизвестно защо Община Варна продължава обаче да отпуска
средства за публикуване на необходимите по закон разбира се, съобщения
в местния печат. Тиража е 254 бройки на ден, което честно казано е повече
от абсурдно. Явно никой не смее да постави този въпрос, но той трябва да
бъде разгледан, защото Община Варна дава много сериозни средства
именно за публикуване на задължителните по закон съобщения. И бих
искала г-н Портних да даде някакъв отговор по това какви са средствата,
които се отпускат за тази цел и не били било по-добре Община Варна
просто да издава един общински вестник и да го раздава безплатно за
същите пари, които се дават в момента за поддържане на състоянието на
медии, които просто не съществуват в реалния мир. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. По първата част от въпроса отново компетентен е
Общински съвет само да кажа, във връзка с финансовото състояние на
дружеството, тъй като ние сме принципал като съдружник.
Заповядайте госпожо, ще помоля за протокола да се представите.
Мария ДИМИТРОВА
Казвам се Мария Димитрова, познават ме старите общински
съветници, приятно ми е да се запозная с новите. Да им пожелая
ползотворна работа и да не работят само в името на този мъничък процент

от избиратели, който ги е избрал, а в името на целия град, за обществения
интерес. Искам да припомня един зададен от нас въпрос във връзка с
„Изгрев“, още края на 2014 и в продължение лятото на 2015. Става въпрос
за данъците на квартала, че са два пъти по-големи от „Владиславово“, а
инфраструктурата изцяло е изградена с наши лични средства. В голяма
част от квартала липсва вода и канализация, и лятото на тази година, на
последната сесия на стария общински съвет отправих питане към кмета и
общинския съвет дали ще осигурят вода с водоноски и бутилки до
прокарване на вода. Защото нов факт, ново обстоятелство е, че най-долната
чешмичка, която се намира на около километър от околовръстния път вече
и тя е пресъхнала, и хората в тази поледица не могат да се снабдяват с
вода. А във връзка с нашите данъци и таксата смет, която е за квартала –
ние изхвърляме много малко боклук, но имаме за една къща такса смет по
лев на ден. Така че хубаво е да помислите таксата смет да е по някакъв
друг начин да се смята, защото нали разбирате, че по лев на ден ние
изхвърляме на практика квартала по една торбичка за една седмица, от
къща. Абсолютно екологично е цялото ни домакинство.
Освен това, като нови въпроси искам да задам към кмета и към
общинския съвет … Може ли за внимание?
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, моля да запазим тишина. И гостите ще помоля.
Мария ДИМИТРОВА
Какви превантивни мерки се вземат против нови климатични
аномалии и последствията от тях? Предвид продължаващото изсичане на
зелени площи и застрояване ще припомня изсичането на горичката три
декара на „Подвис“, януари миналата година. Изсичането на зелената площ
до ОМВ, непосредствено близо до „Майчин дом“. А застрояването и двора
на Техническия университет? Изграждането на велоалеи върху зелените
площи в „Чайка“ по бившата „Георги Димитров“? И вече в центъра
допускане за съжаление до 100 % плътно застрояване, което нито на ЗУТ
отговаря, нито на абсолютно никакви норми. Освен това свързаното с
мерките и това 100 % плътно застрояване ще ви дам един пример – до
колкото ми е известно в Лондон земята е собственост на кралицата и само
под наем се дава земята до 50 години. Не може ли, възможно е да бъркам,
но ми се струва много нередно такива дълготрайни материални активи
като имоти, сгради общинска собственост да се продават толкова бързо. На
практика знаете, че никое домакинство не го прави това нещо – да си
продава първо имотите. Само при някакъв фалит и чрезвичайни нужди.
Вторият ми въпрос е свързан с първия – как се решава проблема с
презастрояването на града и липсата на паркоместа? Значи за изсичането
на горичката пак ще подхвърля, декември 2014 г., т.е. януари 2015 г. се
изсече, тогава отправих предложение … Явно господа общинските
съветници не ги касае нито природата …

Тодор БАЛАБАНОВ
Моля за тишина. Моля само да бъдете по-кратка, предвид това, че
пет минути е общото време за изказване.
Мария ДИМИТРОВА
Съставяне на акт за публична – общинска собственост на всички
междублокови пространства, зелени площи, спортни и детски площадки.
Това нещо го предложих преди доста време. По този начин, значи това е
заложено в Закона за общинската собственост и кои имоти трябва да са с
такива актове, ако това нещо се спази няма да го има проблема с
презастрояването. Освен това многократно съм подхвърляла предложение
за решаване на тези проблеми – безплатен обществен транспорт. Г-н кмете,
навярно сте го чули, което е реализирано в град Талин. И не е невъзможно,
защото автобусите, които доставихте са безвъзмездна помощ. Те заради
това са безвъзмездна помощ, за да може всеки гражданин да се качи на
автобус и да не ползва колата си. Да няма нужда от паркинги
допълнителни изграждани, от паяци, от колчета, от автомати за билети, от
заслони на автоматите за билети и т.н. И другото нещо, което ваш
предшественик 2007 г. го е направил, уважавания изпълняващ длъжността
кмет доц. Корновски, чрез една единствена заповед от две изречения е
решил проблема с презастрояването на града. Защо не продължите да
прилагате тази заповед? Първа точка от нея …
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Съжалявам, ще Ви дам възможност в последна точка
„Дискусия“ да коментираме всички неща. Ако имате търпението да ни
изчакате …
Мария ДИМИТРОВА
Имам да кажа само едно изречение, ако позволите?
Тодор БАЛАБАНОВ
Ако е едно изречение – да. Но просто изложението стана
изключително дълго. И не е основно питане, а изложение.
Мария ДИМИТРОВА
Забранява издаване на разрешение за строежи в имоти нямащи
необходимия брой паркоместа и забранява промяна предназначението на
гаражи в магазини. Ето ви в тези пет минути предложих решението на
проблемите на много от проблемите на града. Ще съм ви благодарна, ако
общинския съвет и кмета се съобразите с тях.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви.

Мария ДИМИТРОВА
Лека работа.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Хубав ден. Други питания? Не виждам. Г-н кмете,
добре дошъл и заповядайте.
Иван ПОРТНИХ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми съграждани. Болшинството от въпросите в
действителност, които бяха зададени касаят всъщност работата на
общинския съвет и вярвам, че част от прагматичните и възможни решения
ще бъдат взети в съвместната ни дейност.
Ще отговоря на г-н Костадинов, на неговия въпрос, който той
постави – преди няколко дни и пред медиите казах, че всъщност на
снегопочистващите фирми няма да се плати нито една стотинка за тези
дни, а на сметопочистващите санкциите само на фирмата, която обслужва
районите „Одесос“, „Младост“ и „Аспарухово“ ще бъде над 100 хил.
Точните цифри можем да кажем в началото на февруари, защото тогава
постъпват документите от фирмите и може да се направи реалната
калкулация. Но санкциите ще бъдат драстични, защото просто трябва
всеки да си изпълнява задълженията.
Ще отговоря и за „Рибни ресурси“ – водиме разговори наистина с
министерството, сега тука вече процедурно как ще процедира
министерството ми е трудно да кажа, но вярвам, че на следващата сесия
всички заедно ще намериме решение на този въпрос.
Ще спра до тук, защото днеска е изключително важна сесия –
предстои приемането на бюджета, който всъщност пък дава рамката на
развитие на града за цялата предстояща година. Надявам се на една
конструктивна работа и след няколко часа да се поздравим с приет
бюджет, защото смятам, че той е реалистичен, балансиран, а макрорамката
му дава една добра основа, съчетано с работата ни по европроектите да
продължим обновяването и развитието на Варна. Успешна работа ви желая
и благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, г-н кмете.
Преминаваме към 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 „Стратегия за управление на общинската
собственост на Община Варна до 2019 г.”.
(2) – приемане на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.”.
(3) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот –
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67.
(4) – учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот –
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Стефан
Богориди“ № 3.
(5) – приемане на ред и условия за провеждане на конкурс за избор
на независими оценители на имоти и вещи – общинска собственост и
вземане на решение за провеждане на конкурс.
(6) – даване на съгласие за продажба чрез търг на МПС, собственост
на „Обреди“ ЕООД.
(7) - даване на съгласие за бракуване на МПС, собственост на
Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина“
ЕООД.
(8) – даване на съгласие за предоставяне на недвижими имоти –
държавна собственост за безвъзмездно управление в полза на Община
Варна.
(9) – учредяване безвъзмездно право на ползване на Изпълнителна
агенция по околната среда към Министерството на околната среда и
водите, върху имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна,
жк „Чайка, ПИ № 10135.2562.18.
(10) – прекратяване на съсобственост между Полиграфическия
комбинат „Димитър Благоев“ ООД и Община Варна, върху имот, находящ
се в гр. Варна, кк „Св. Св. Константин и Елена“, ул. „28-ма“ № 28.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Боева, заповядайте.
Юлияна БОЕВА
Добър ден на всички. Ще започнем с първа точка от така приетия
дневен ред на постоянната комисия:

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

94-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 от

Закона за общинската собственост и по предложение от кмета на Община
Варна с рег. № РД15030554ВН/14.12.2015 г., Общински съвет – Варна
приема „Стратегия за управление на общинската собственост на
Община Варна до 2019 г.”, съгласно приложение към настоящото
решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Имате думата за мнения и съображения, колеги. Не
виждам. В режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Юлияна БОЕВА
Точка две:

95-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от

Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД15030555ВН/14.12.2015 г., Общински съвет – Варна
приема „Годишна програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2016 г.“, съгласно приложение към настоящото
решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колеги, мнения и съображения по Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост?
Не виждам. В режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 4;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Юлияна БОЕВА
Точка трета:

96-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от

Закона за общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД16000879ВН/14.01.2016 г., Общински съвет – Варна учредява
безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел

„ДРУЖЕСТВО НА ИНВАЛИДИТЕ”, гр. Варна, ЕИК: 000097437,
вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при
Варненски окръжен съд под № 27, том 54, стр. 144 по фирмено дело №
44/2009 г. по описа на Варненски окръжен съд, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67, представлявано от д-р Радко
Златев Радев, върху имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.
Варна, жк „Чайка“, бл. 67, представляващ клуб, със застроена площ от 207
кв.м., разположен в източната част на партера на 8-етажен жилищен блок,
вляво от вх. „Е“, състоящ се от входно антре, фоайе, 2 бр. канцеларии,
зала, 2 бр. складови помещения, тоалет, предмет на АОС №
1752/12.04.2000 г., за срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Мнения и съображения? Решението колеги, само да
уведомя – изисква квалифицирано мнозинство, за да бъде прието – 34
гласа. Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Г-н Гуцанов, заповядайте.
Борислав ГУЦАНОВ
Благодаря уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, нарочно
изчаках след гласуването независимо, че по правилник нямам право по
този начин да говоря, но за да не се окаже …
Тодор БАЛАБАНОВ
Знам, че нямате, но …
Борислав ГУЦАНОВ
… каквото и да е влияние върху гласуването. Моля това решение,
което взехме на комисията действително да бъде спазено и да се направи
пълен анализ на всички дружества, които са свързани с хора с
уврежданията – в какво състояние са имотите, колко са дружествата, кои
имат определена помощ, която е подадена като ръка от страна на Община
Варна, на Общински съвет – Варна, какво още трябва да се направи, за да е
ясна цялата картина и не да взимаме решение за едно, за второ или за трето
дружество и да се отказва на други, които имат не по-малка необходимост
от подобно отношение, да бъдат извън обсега на Община Варна. Това беше
единствено изказването. Благодаря Ви и съжалявам, че наруших
правилника.

Юлияна БОЕВА
Точка четири:

97-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от

Закона за общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и по
предложение
от
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД16000885ВН/14.01.2016 г., Общински съвет – Варна
учредява
безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в обществена полза „Съюз на инвалидите в
България“, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
под № 33, том 1, стр. 160 по фирмено дело № 684/1990 г. по описа на
Софийски градски съд, БУЛСТАТ 000707565, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Христо Белчев“ № 8,
представлявано от Красимир Петков Коцев, върху имот - частна общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Стефан Богориди“ № 3,
представляващ три помещения в партерния етаж на жилищна сграда със
застроена площ 47 кв.м., предмет на АОС № 26/02.12.1996 г., за срок от 5
(пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, имате думата за мнения и съображения. Отново отбелязвам,
че се изисква квалифицирано мнозинство от 34 гласа за приемане на
настоящото предложения. Не виждам мнения и съображения. В режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Юлияна БОЕВА
Точка пета:

98-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, в

изпълнение на чл. 80 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 1443-8(30)/28,
29.04.2014 г. на Общински съвет - Варна, и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД16000880ВН/14.01.2016 г., Общински съвет –
Варна приема „Ред и условия за провеждане на конкурс по документи
за избор на оценители на имоти и вещи – общинска собственост,
отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители”,
както следва:

1. Да се проведе конкурс по документи за избор на независими
оценители за изготвяне на пазарни оценки на имоти и вещи – общинска
собственост.
2. Съобщението за провеждането на конкурса да се обяви в един
местен ежедневник, на информационното табло и на официалната
интернет - страница на Община Варна.
3. Участниците в конкурса, следва да отговарят на следните условия:
3.1. да са физически или юридически лица, регистрирани по реда на
Търговския закон;
3.2. да притежават валиден сертификат за оценителска
правоспособност, издаден от Камарата на независимите оценители в
България;
3.3. да са членове на Камарата на независимите оценители в
България.
4. Комплектът документи за участие в конкурса, следва да съдържа:
4.1. заявление за участие;
4.2. сертификат за оценителска правоспособност – копие, заверено от
оценителя;
4.3. автореференция, съдържаща списък на оценки на имоти и вещи,
извършени от оценителя;
4.4. препоръки;
4.5. за физически лица – копие от документ за самоличност, заверено
за вярност от участника; декларация, че лицето не е осъждано;
4.6. за юридически лица – копие от удостоверение от Търговския
регистър към Агенция по вписванията; декларация, че лицето не е обявено
в несъстоятелност, не се намира в производство за обявяване в
несъстоятелност и не се намира в ликвидация.
5. Документите за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от
публикуване на обявлението.
6. Конкурсът се провежда в 5-дневен срок от изтичане на срока за
подаване на документите.
7. Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на
кмета на Община Варна. В заповедта се посочва датата, мястото и часа за
провеждане на конкурса.
8. За резултатите от проведения конкурс, комисията изготвя доклад,
който се представя на кмета на Община Варна за одобряване.
9. Кметът на Община Варна издава заповед за утвърждаване на
списък на независими оценители за изготвяне на оценки на имоти и вещи –
общинска собственост, за определяне на възнагражденията за изготвяне на
оценки от различни разпоредителни и управленски действия и за реда за
възлагане изготвянето на оценки.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз

основа на резултатите от конкурса издаде заповед за утвърждаване на
независимите оценители.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Юлияна БОЕВА
Сега процедурно предложение по т. 6, тъй като 6.1, 6.2 и 6.3 са на
едни и същи основания, предлагам да бъдат гласувани анблок.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, мнения и съображения по така направеното процедурно
предложение от страна на г-жа Боева? .. Да, става въпрос за автомобилите
на „Обреди“ ЕООД. Трите точки, тъй като са на едно и също основание да
бъдат гласувани анблок. Не виждам. Режим на гласуване по процедурното
предложение.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Юлияна БОЕВА
Точка шест:

99-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17, 17А и 17Б от

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на Община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с
докладна записка с рег. № РД15025838ВН/20.10.2015 г. и писмо с рег. №
ОС15001164ВН/15.12.2015 г. от Елица Ботева – управител на „Обреди“
ЕООД, Общински съвет – Варна дава съгласие за продажба чрез търг с
явно наддаване на следното МПС, собственост на „Обреди“ ЕООД:
СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ - марка „МЕРЦЕДЕС“, модел Е270, с
регистрационен номер В 5182 КТ, рама WDB2102161B449046, двигател
61296130140033, при начална тръжна цена в размер на 2 964 /две хиляди
деветстотин шестдесет и четири/ лв., съгласно изготвена пазарна оценка от
лицензиран оценител.
Размер на депозита – 296,40 лв. (двеста деветдесет и шест лева и
четиридесет стотинки), платими по банкова сметка на дружеството;
Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на
296,40 лв. (двеста деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки).
Публичният търг да се проведе на 15.02.2016 г., от 10:00 ч., в
Заседателната зала на „Обреди“ ЕООД, гр. Варна, ул. „Крали Марко“ № 3.
Общински съвет – Варна утвърждава следните

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните
документи:
1. заявление по образец за участие в търга;
2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани
в Търговския регистър към Агенция по вписванията) – съдебно
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност на физически лица (копие, заверено от
участника);
3. за юридически лица и еднолични търговци – декларация от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
5. декларация по образец за извършен оглед на МПС;
6. декларация за неразгласяване на информацията, предоставена във
връзка с участието в търга;
7. платежен документ за внесен депозит;
8. платежен документ за закупена тръжна документация.
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичния търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация в предварително определен ден и час за всички участници.
* Краен срок за приемане на заявления за участие – до 12:00 ч. на
12.02.2016 г.
* Предложенията за участие в търга се подават в запечатан
непрозрачен плик в определения краен срок, като върху плика се
отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на
търга.
При липса на кандидати търгът се провежда повторно с намалена
стартова цена с 3 % от първоначално обявената цена на МПС, на
15.03.2016 г ., от 10:00 ч., на същото място.
Срок за заплащане на цената – три работни дни след изготвяне и
подписване на протокол от комисията по търга, по банков път по банкова
сметка на продавача.
Договор за продажба се сключва след заплащане на цената на МПС и
заплащане на режийни разноски на дружеството – продавач в размер на 2
% върху пазарната цена, определена от лицензиран оценител.
Условията за провеждане на търга се оповестяват по подходящ начин
съгласно Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества.
Общински съвет – Варна утвърждава Документация за участие в
търга и упълномощава Управителя на „Обреди“ ЕООД да назначи комисия

за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и
сключи договор със спечелилия участник.

100-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17, 17А и 17Б

от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, и във
връзка с докладна записка с рег. № РД15024839ВН/08.10.2015 г. и писмо с
рег. № ОС15001162ВН/15.12.2015 г. от Елица Ботева – управител на
„Обреди“ ЕООД, Общински съвет – Варна дава съгласие за продажба чрез
търг с явно наддаване на следното МПС, собственост на „Обреди“
ЕООД: АВТОБУС – марка „МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР“, модел 311 ЦДИ, с
регистрационен номер В 5676 СС, рама WDB9036631RZ10388, двигател
61198150221027, при начална тръжна цена в размер на 2 688 /две хиляди
шестстотин осемдесет и осем/ лв., съгласно изготвена пазарна оценка от
лицензиран оценител.
Размер на депозита – 268,80 лв. (двеста шестдесет и осем лева и
осемдесет стотинки), платими по банкова сметка на дружеството;
Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на
268,80 лв. (двеста шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки).
Публичният търг да се проведе на 16.02.2016 г., от 10:00 ч., в
Заседателната зала на „Обреди“ ЕООД, гр. Варна, ул. „Крали Марко“ № 3.
Общински съвет – Варна утвърждава следните
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните
документи:
1. заявление по образец за участие в търга;
2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани
в Търговския регистър към Агенция по вписванията) – съдебно
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност на физически лица (копие, заверено от
участника);
3. за юридически лица и еднолични търговци – декларация от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
5. декларация по образец за извършен оглед на МПС;
6. декларация за неразгласяване на информацията, предоставена във
връзка с участието в търга;
7. платежен документ за внесен депозит;
8. платежен документ за закупена тръжна документация.

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичния търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация в предварително определен ден и час за всички участници.
* Краен срок за приемане на заявления за участие – до 12:00 ч. на
15.02.2016 г.
* Предложенията за участие в търга се подават в запечатан
непрозрачен плик в определения краен срок, като върху плика се
отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на
търга.
При липса на кандидати търгът се провежда повторно с намалена
стартова цена с 3 % от първоначално обявената цена на МПС, на
16.03.2015 г., от 10:00 ч. на същото място.
Срок за заплащане на цената – три работни дни след изготвяне и
подписване на протокол от комисията по търга, по банков път по банкова
сметка на продавача.
Договор за продажба се сключва след заплащане на цената на МПС и
заплащане на режийни разноски на дружеството – продавач в размер на 2
% върху пазарната цена, определена от лицензиран оценител.
Условията за провеждане на търга се оповестяват по подходящ начин
съгласно Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества.
Общински съвет – Варна утвърждава Документация за участие в
търга и упълномощава Управителя на „Обреди“ ЕООД да назначи комисия
за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и
сключи договор със спечелилия участник.

101-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17, 17А и 17Б

от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, и във
връзка с писмо с № РД15001163ВН/15.12.2015 г. от Елица Ботева –
управител на „Обреди“ ЕООД, Общински съвет – Варна дава съгласие за
продажба чрез търг с явно наддаване на следното МПС, собственост
на „Обреди“ ЕООД: ТОВАРЕН ФУРГОН – марка „МЕРЦЕДЕС“, модел
208 Д, с регистрационен номер В 5535 СВ, рама WDB6013661P34066T,
двигател 60194010323105, при начална тръжна цена в размер на 1 800
/хиляда и осемстотин/ лв., съгласно изготвена пазарна оценка от
лицензиран оценител.
Размер на депозита – 180 лв. (сто и осемдесет лева), платими по
банкова сметка на дружеството;
Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на
180 лв. /сто и осемдесет лева/.
Публичният търг да се проведе на 17.02.2016 г. от 10:00 ч. в
Заседателната зала на „Обреди“ ЕООД, гр. Варна, ул. „Крали Марко“ № 3.

Общински съвет – Варна утвърждава следните
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните
документи:
1. заявление по образец за участие в търга;
2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани
в Търговския регистър към Агенция по вписванията) – съдебно
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност на физически лица (копие, заверено от
участника);
3. за юридически лица и еднолични търговци – декларация от името
на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
5. декларация по образец за извършен оглед на МПС;
6. декларация за неразгласяване на информацията, предоставена във
връзка с участието в търга;
7. платежен документ за внесен депозит;
8. платежен документ за закупена тръжна документация.
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичния търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация в предварително определен ден и час за всички участници.
* Краен срок за приемане на заявления за участие – до 12:00 ч. на
16.02.2016 г.
* Предложенията за участие в търга се подават в запечатан
непрозрачен плик в определения краен срок, като върху плика се
отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на
търга.
При липса на кандидати търгът се провежда повторно с намалена
стартова цена с 3 % от първоначално обявената цена на МПС, на
17.03.2016 г., от 10:00 ч., на същото място.
Срок за заплащане на цената – три работни дни след изготвяне и
подписване на протокол от комисията по търга, по банков път по банкова
сметка на продавача.
Договор за продажба се сключва след заплащане на цената на МПС и
заплащане на режийни разноски на дружеството – продавач в размер на 2
% върху пазарната цена, определена от лицензиран оценител.
Условията за провеждане на търга се оповестяват по подходящ начин
съгласно Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества.

Общински съвет – Варна утвърждава Документация за участие в
търга и упълномощава Управителя на „Обреди“ ЕООД да назначи комисия
за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и
сключи договор със спечелилия участник.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, имате думата за мнения и съображения по така направеното
предложение. Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
За протокола Николай Георгиев „за“.
Юлияна БОЕВА
Точка седем:

102-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17 от

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на Община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка със
заявление от д-р Галина Павлова – Управител на „Диагностично –
консултативен център V Варна – Света Екатерина“ ЕООД с рег. №
ОС15001107ВН/07.12.2015 г. и рег. № ОС15001144ВН/12.12.2015 г.,
Общински съвет – Варна дава съгласие за бракуване на автомобил
марка ВАЗ, рег. № В 3892 СМ, рама № ХТА 21043030931985, двигател №
7311416, цвят бял, собственост на „Диагностично - консултативен
център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Юлияна БОЕВА
Точка осем:

103-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от

Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
държавната собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД16001388ВН/19.01.2016 г., Общински съвет – Варна взема
решение за приемане за безвъзмездно управление на недвижими имоти
– публична и частна държавна собственост, представляващи:

- 10135.5506.461 с площ 883 кв.м. и начин на трайно ползване
„Скали“, съгласно одобрени със заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Аспарухово“
в гр. Варна – частна държавна собственост, предмет на акт за държавна
собственост № 8831/25.03.2015 г., вписан в Службата по вписвания – гр.
Варна с вх. регистър 7055/01.04.2015 г., Акт № 19, том ХVІІІ, дело № 3611.
Правата по управление на имота са предоставени на Областен управител
на област с административен център град Варна;
- 10135.5506.462 с площ 1065 кв.м. и начин на трайно ползване „За
друг поземлен имот за движение и транспорт“, съгласно одобрени със
заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър кадастрална карта и
кадастрален регистър на район „Аспарухово“ в гр. Варна – публична
държавна собственост, предмет на акт за държавна собственост №
7343/24.03.2009 г., вписан в Службата по вписвания – гр. Варна на
16.05.2009 г., том ХХІІІ, № 8, вх. регистър № 8581, дело № 4877. Правата
по управление на имота са предоставени на Министъра на финансите, за
нуждите на Агенция митница – митница Варна;
- 10135.5506.477 с площ 413 кв.м. и начин на трайно ползване
„Скали“, съгласно одобрени със заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Аспарухово“
в гр. Варна – частна държавна собственост, предмет на акт за държавна
собственост № 8827/19.03.2015 г., вписан в Службата по вписвания – гр.
Варна с вх. регистър 7054/01.04.2015 г., Акт № 10, том ХVІІІ, дело № 3601.
Правата по управление на имота са предоставени на Областен управител
на област с административен център град Варна;
- 10135.5506.479 с площ 185 кв.м. и начин на трайно ползване „За
друг вид застрояване“, съгласно одобрени със заповед № РД-1873/23.06.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър кадастрална карта и кадастрален регистър на
район „Аспарухово“ в гр. Варна, изменени със заповед № КД-14-03138/01.10.2008 г. на Началник на Службата по геодезия, картография и
кадастър – гр. Варна. В съответствие със справка по заявка 230845 от
23.12.2015 г. от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Варна,
в кадастралния регистър на имота като собственик е вписана Държавата,
без документ за собственост;
- 10135.5010.89 с площ 592 кв.м. и начин на трайно ползване
„Крайбрежна плажна ивица“, съгласно одобрени със заповед № РД-1873/23.06.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър кадастрална карта и кадастрален регистър на
район „Аспарухово“ в гр. Варна. В съответствие със справка по заявка
230841 от 23.12.2015 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър –

гр. Варна, в кадастралния регистър на имота като собственик е вписана
Държавата, без документ за собственост.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона
за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за
държавната собственост, както и сключването на договор с Областен
управител на област с административен център град Варна за безвъзмездно
управление на имотите, след решение на Министерски съвет на Република
България.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Колеги, имате думата за мнения и съображения. Не
виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Юлияна БОЕВА
Следващо решение:

104-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 и ал.

4 от ЗОС, чл. 48 Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД16001470ВН/20.01.2016 г., Общински съвет –
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Изпълнителна
агенция по околната среда към Министерството на околната среда и
водите, върху 30 кв.м. идеални части от недвижим имот – частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“,
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2562.18, с площ
4 147,00 кв.м., предмет на акт за общинска собственост № 5664/30.04.2009
г., за монтиране на Автоматична измервателна станция „Батак“ за контрол
на качеството на атмосферния въздух в гр. Варна, съгласно приложена
скица, за срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на
ползване, върху идеалните части от гореописания имот, както и
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Колеги, мнения и съображения? Отново е необходимо
квалифицирано мнозинство от 34 гласа за приемане на настоящото
решение. Има ли мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване.

Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Г-н Папазов за протокола „за“; Стен Лазаров също „за“ – как да
разбирам? А, гласувал сте. Заповядайте, г-жо Боева.
Юлияна БОЕВА
10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 27, т. 3 от Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
ЗК13001603ВН-016ВН/20.0.12016 г., Общински съвет - Варна реши да
прекрати съсобствеността между Полиграфическия комбинат „Димитър
Благоев” ООД, от една страна, и от друга страна Община Варна,
идентификационен номер по ДДС: BG 000093442, ЕИК 000093442, с
адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк” № 43, представлявана от
Иван Николаев Портних – кмет на Община Варна, чрез придобиване в
собственост чрез изкупуване на имот - частна собственост, представляващ
1/3 от сгради с идентификатори 10135.2564.1132.1 с площ 348 кв.м.,
10135.2564.1132.2 с площ 427 кв.м. и 10135.2564.1132.3 с площ 186 кв.м. и
1/3 идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2564.1132 с
площ 4 969 кв.м., с административен адрес: гр. Варна, к.к. „Св. Св.
Константин и Елена“, ул. „28-ма“ № 28.
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 5855/30.10.2009 г., вписан по надлежния ред в Служба по
вписвания – Варна.
Придобиването в собственост на идеална част от имота да се
извърши съгласно разпореждане № 3857/2014/000058/16.09.2015 г. на
Публичен изпълнител от Националната агенция по приходите, а именно за
сумата от 601 050,06 лева.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля за тишина, колеги.
Мнения и съображения? Г-н Гуцанов, заповядайте.
Борислав ГУЦАНОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н заместник – кмет, уважаеми
колеги. Става въпрос за Оздравителното училище, така известното във
Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Точно така, да.

Борислав ГУЦАНОВ
Една дългогодишна сага, така че аз приветствам подобно решение на
въпроса – общината да стане собственик на този имот. Но мисля, че трябва
да вземем и още едно решение – да влезе във функция „Образование“,
защото да не се окаже така, че едни добри намерения са сега да станем
собственик на този имот, но няколко сесии по-късно да се окаже същия, че
вече е обявен за продан или за някакви други разпоредителни сделки, тъй
като имотът е на достатъчно атрактивно място. Още повече, град Варна се
развива в тази посока. На няколко пъти сме се сблъсквали с нуждите от
места за образование в тази област, респективно детски градини. Ако
наистина градът продължи в тази посока своето развитие, ще има нужда от
такива големи имоти общинска собственост, които да бъдат ползвани за
обществени нужди. Да, нищо че аз предлагам да бъде директно за функция
„Образование“. Защото пак казвам – да не се окажат едни добри намерения
за нещо, което предварително е уговорено. Дано да не съм прав в своите
разсъждения, но по-добре е да вържем попа, за да е мирно селото, затова
нека този имот действително да бъде общинска собственост. По този
начин, във функция „Образование“, а не да бъде предмет на
разпоредителна сделка само след няколко сесии на общинския съвет.
Благодаря предварително.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Гуцанов, едно уточнение само ще направя – няма как да бъде
предмет на разпоредителна сделка без наше решение. Значи, ако ние сме
попа и някой трябва да ни връзва е една друга тема. Без наше решение,
първо трябва да бъде включен в Годишната програма този имот, за да се
разпореди някой с него, да се направи оценка и т.н. Няма как това да се
обяви тайно нали, както загатнахте.
Борислав ГУЦАНОВ
Никой не говори за тайно, г-н председател. Естествено, че ще бъде
явно, естествено ще бъде с предложение на кмета, подписано от него или
от временно изпълняващ длъжността и с нужните гласове на общинския
съвет. Не се е случвало един, два или три пъти подобни действия. Затова аз
мисля, че е съвсем нормално и логично той да бъде заложен в функция
„Образование“, за да е ясно, че такъв имот няма как някой да си помисли и
да има други сънища за него. И мисля, че е много нормално и много
логично. А не имот четири декара, на такова атрактивно място, да се окаже
пак казвам, в други възможности и в други хипотези. Мисля, че няма нищо
страшно и нищо лошо едното гласуване, веднага след него да има и второ
гласуване.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбира се. Аз даже бих Ви предложил нещо доста по-различно. Да
го направим публична общинска собственост.

Борислав ГУЦАНОВ
Напълно приветствам това нещо. Още повече се гарантира, защото
тогава трябва квалифицирано мнозинство, за да мине от едната страна в
другата страна …
Тодор БАЛАБАНОВ
Това може да стане след като придобием имота.
Борислав ГУЦАНОВ
Още по-добре.
Тодор БАЛАБАНОВ
Преди това как да го направим?
Борислав ГУЦАНОВ
Това може да бъде решение на общинския съвет и воля на
общинския съвет, което от тук нататък няма как някой друг да реши да
направи каквото и да е друго действие. И мисля, че е абсолютно правилно
и от юридическа гледна точка е Вашето предложение – да бъде публична
собственост и от там нататък вече, дай боже да мине към подобна функция
за която говорим, но най-малкото което е ще бъде гарантирано, че ще бъде
собственост на общината.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Славов, заповядайте. … Микрофонът ще помоля
отново …
Славчо СЛАВОВ
Искам да успокоя г-н Гуцанов, че още преди две години, когато
имахме становище за закриване на Оздравителното училище, ние
обсъждахме този въпрос и аз искам да благодаря на администрацията, че
намери решение в лицето на заместник - кмета г-н Пейчев, тъй като
съвместно гледахме тези въпроси и аз съм изключително спокоен, че този
имот е за функция „Образование“ и там наистина ще израстне в бъдеще
една много хубава сграда. Бъдете напълно спокоен. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Савов. Г-н Гуцанов, реплика.
Борислав ГУЦАНОВ
Реплика от място. Аз съм много спокоен, но мисля, че е едно е да
имаш спокойствие на думи, друго е да имаш спокойствие с решения. Това
са две различни неща. Думите отлитат, писаното остава.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Колеги, други мнения и съображения? Аз ви предлагам,
след като бъде придобит имота да внесем предложение за актуването му
като публична - общинска собственост, тъй като към настоящия момент
няма как да го вземем, чисто технически решението. Не виждам други
мнения и съображения. В режим на гласуване.

105-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 27, т. 3

от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег.
№ ЗК13001603ВН-016ВН/20.01.2016 г., Общински съвет – Варна реши да
прекрати съсобствеността между Полиграфическия комбинат „Димитър
Благоев” ООД, от една страна, и от друга страна Община Варна,
идентификационен номер по ДДС: BG000093442, ЕИК 000093442, с адрес:
гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк” № 43, представлявана от Иван
Николаев Портних – кмет на Община Варна, чрез придобиване в
собственост чрез изкупуване на имот – частна собственост, представляващ
1/3 от сгради с идентификатори 10135.2564.1132.1, с площ 348 кв.м.,
10135.2564.1132.2, с площ 427 кв.м. и 10135.2564.1132.3, с площ 186 кв.м.
и 1/3 идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2564.1132 с
площ 4 969 кв.м, с административен адрес: гр. Варна, кк „Св. Св.
Константин и Елена“, ул. „28-ма“ № 28.
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 5855/30.10.2009 г., вписан по надлежния ред в Служба по
вписвания – Варна.
Придобиването в собственост на идеална част от имота да се
извърши съгласно разпореждане № 3857/2014/000058/16.09.2015 г. на
Публичен изпълнител от Националната агенция по приходите, а именно за
сумата от 601 050,06 лева.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Г-н Папазов – „за“. Ще помоля за съдействие за таблета на г-н
Папазов.
Благодаря на г-жа Боева.
Преминаваме към точка три от дневния ред.

III.
По точка трета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Финанси и бюджет” относно:
(1) – приемане на бюджет на Община Варна за 2016 г. по приходи и
разходи и приложенията към него.
(2) – съгласуване на Стратегически план за дейността и Годишен
план за одитните ангажименти на Звено за вътрешен одит в Община
Варна.
(3) – даване на съгласие за удължаване срока на Договор за
безвъзмездна финансова помощ и упълномощаване на кмета на Община
Варна да издаде нова запис на заповед в полза на Министерството на
регионалното развитие и благоустройство по Проект „Интегриран
градски транспорт на Варна“.
(4) – изменение на решение № 1881-3-3/37/19.12.2014 г. на
Общински съвет – Варна.
(5) – изменение и допълнение на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Варна.
(6) – изменение на Методиката за определяне на стартови базисни
цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти и вещи
– общинска собственост.
(7) – отпускане на финансови средства на „Специализирана
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания –
Варна“ ЕООД.
(8) – осигуряване на гориво за отопление на културните
институти на град Варна.
(9) – отпускане на финансови средства на ТВ „Черно море” за
реализиране на телевизионно предаване „Европейска Варна”.
(10) – отпускане на финансови средства на „Дарик радио – Варна”
за съвместен медиен проект „Зала Пленарна”.
(11) – отпускане на финансови средства на „24 часа – Варна“ ООД
за информационно сътрудничество, логистична и медийна подкрепа в
популяризиране на работата на органите на местната власт.
(12) – 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.“.
(13) – отпускане на финансови средства за разработване на
съвместен междуинституционален рамков проект между Община Варна,
Регионален инспекторат по образованието – Варна и ЧДГ „Мечтатели“.

(14) – отпускане на финансови средства за изографисването на
православен храм „Света Марина“, находящ се в кв. Пчелина, гр. Варна.
(15) – отпускане на финансови средства за ремонт на покрива на
храм „Свети цар Борис – Михаил“ кв. Аспарухово.
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте, г-н Иванов.
Станислав ИВАНОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми господа заместник - кметове,
колеги, съграждани. Преди да премина към изчитане на точките от ПК
„Финанси и бюджет“ имам две предложения. Едното от които е промените
в бюджет 2016 г. да бъдат гласувани анблок заедно с бюджета и второто
ми предложение е т. 9, 10, 11 и 12 да бъдат гласувани анблок, тъй като са
на едно и също основание.
Борислав ГУЦАНОВ
……………….. /н.р./
Станислав ИВАНОВ
Първото предложение г-н Гуцанов, е промените в бюджета да бъдат
гласувани заедно със самия бюджета. Тези, които са минали на комисия.
Лидия МАРИНОВА
Подлагам на гласуване процедурното предложение. В режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ
Благодаря, госпожо председател.
Внесеният в Общински съвет – Варна проектобюджет за 2016 г. е
променен, вследствие на:
- уточняване на преходния остатък от 2015 г. при изготвяне на
отчета за 2015 г.;
- взети решения от постоянните комисии към Общински съвет Варна
Промените дават отражение в Приложения № № 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 8,
10, 11, 12, 33, 34.
Промени по функции, дейности и параграфи в
Приложение № 1 „Приходи“ и Приложение № 2
/лв./
„Разходи“

1

ПРИХОДИ по Приложение 1
2
3
4

5
РАЗЛИКА
ДЕЙНОСТ
Параграф -§
БИЛО
СТАВА / к.4-к.3 /
Местна дейност
37-01
-3 453 875 -3 435 118
18 757
Местна дейност
88-03
-333 540
-352 297
-18 757
Държавна дейност
95-01
5 386 431 5 389 283
2 852
15 547
Местна дейност
95-01
15 550 155
303
-2 852
РАЗХОДИ по Приложение 2
ДЕЙНОСТ
§
БИЛО
СТАВА РАЗЛИКА
ф-я ОТБРАНА и
СИГУРНОСТ
д.239 Държавна дейност
10
177 175
180 325
3 150
д.239 Местна дейност
10
619 522
618 845
-677
д.284 Местна дейност
2
1 560
0
-1 560
д.284 Държавна дейност
5
355
0
-355
д.284 Местна дейност
10
234 323
233 765
-558
ф-я ОБРАЗОВАНИЕ
д.322 Държавна дейност
10
6 456 058 6 456 059
1
д.369 Местна дейност
10
371 500
431 500
60 000
д.369 Местна дейност
45
491 000
431 000
-60 000
д.388 Местна дейност
10
6 001
6 002
1
д.389 Местна дейност
10
476 148
476 146
-2
ф-я СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ,
ПОДПОМАГАНЕ И
ГРИЖИ
д.524 Местна дейност
10
2 272 685 2 272 426
-259
д.526 Държавна дейност
10
262 456
262 552
96
д.589 Държавна дейност
42
366 524
366 687
163
ф-я ЖИЛИЩНО
СТРОИТ., БКС и
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛ.
СРЕДА
д.606 Местна дейност
51
8 536 343 8 289 178 -247 165
д.606 Местна дейност
52
977 430
1 224 595
247 165
д.629 Местна дейност
10
2 596 350 2 593 752
-2 598
д.629 Местна дейност
51
7 915 890 7 918 488
2 598
ф-я ПОЧИВНО ДЕЛО И
КУЛТУРА
д.714 Местна дейност
2
111 839
114 839
3 000
д.714 Местна дейност
5
285 723
287 723
2 000

д.714 Местна дейност
д.714 Местна дейност
д.759 Местна дейност
ф-я ИКОНОМИЧЕСКИ
ДЕЙНОСТИ И
УСЛУГИ
д.898 Местна дейност
д.898 Местна дейност
д.898 Местна дейност

10
45
45

3 102 342
931 500
745 000

3 112 342
916 500
795 000

10 000
-15 000
50 000

10
45
51

2 873 233
52 000
250 000

2 868 233
57 000
200 000

-5 000
5 000
-50 000

Приложение № 1„Приходи“ – в резултат от промяната на
преходния остатък, се променят параграфи 37-01 „Внесен ДДС (-)“, 88-03
„Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС
(+/-) ,95-01 „Остатък в лв. по сметки от предходния период (+)“.
Приложение № 2 „Разходи“
Промените са в държавна и местна дейност от променен преходен
остатък от отчета за 2015 г., като държавните дейности са увеличени с
2 852 лв. за сметка на местните дейности - намалени с 2 852 лв., промените
са в таблицата по-горе.
Приложение № 11 „Преходен остатък“ от 2015 г. за 2016 г. - в
рамките на общия преходен остатък, има промяна по параграфи и
дейности в преходните остатъци по функции и дейности в зависимост от
уточнения отчет по функции и дейности:
Увеличена е ф-я ОТБРАНА и СИГУРНОСТ, държавна дейност с
2 592 лв.:
- д. 239 - увеличение с 3 150 лв. по § 10 „Издръжка“
- д. 284 - намаление с 558 лв. по § 10 „Издръжка“
Увеличена е ф-я ОБРАЗОВАНИЕ с 6 003 лв., както следва:
държавни дейности, увеличение с 1 лв.:
- д. 318 – намаление с 4 325 лв. по § 10 „Издръжка“
- д. 322 – увеличение с 5 679 лв. по § 10 „Издръжка“
- д. 322 – намаление с 1 353 лв. по § 40 „Стипендии“
местни дейности, увеличение с 6 002 лв. в д. 388 по § 10 „Издръжка“
ф-я СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ
– увеличение с 259 лв.
държавни дейности :
- д. 526 – увеличение с 6 066 лв. по § 10 „Издръжка“
- д. 526 – намаление с 5 970 лв. по § 52 „ДМА“
- д. 589 – увеличение със 163 лв. по § 42 „Помощи“
ф-я ЖИЛ. СТРОИТ., БКС и ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА – намаление с 73 598 лв. в местни дейности:
- д. 606 – намаление с 76 696 лв. по § 10 „Издръжка“
- д. 606 – увеличение с 271 500 лв. по § 52 „ДМА“
- д. 606 – намаление с 271 000 лв. по § 51 „Основен ремонт“

- д. 629 – увеличение с 2 598 лв. по § 51 „Основен ремонт“
ф-я ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА – увеличение с 45 987 лв., в
т.ч. 40 987 лв. в дофинансиране и 5 000 лв. в местни дейности:
- д. 739 – увеличение с 38 316 лв. по § 10 „Издръжка“,
дофинансиране
- д. 751 – увеличение с 2 671 лв. по § 10 „Издръжка“, дофинансиране
- д. 758 – увеличение с 5 000 лв. по § 10 „Издръжка“, местни
дейности
Приложение № 33 „Актуализирана бюджетна прогноза за
периода 2016 – 2018 г. на постъпленията от местни приходи и на
разходите за местни дейности на Община Варна“ - корекцията е във
връзка с направените промени по функции, дейности и параграфи.
Приложение № 34 „Индикативен годишен разчет за сметките за
средства от Европейския съюз по проекти в Община Варна за 2016 г.“
корекцията е във връзка с:
- уточняване на остатъците по сметки от предходния период към
31.12.2015 г. по текущи банкови сметки за всеки отделен проект;
- ФО № 1/12.01.2016 г. на Министерство на финансите, относно
отразяване на данните в макета за капиталови разходи за обектите,
финансирани със средства от ЕС.
В общата рекапитулация по оперативни програми и проекти,
финансирани по линия на Кохезионен и Структурни фондове на
Европейския съюз, преходният остатък към 31.12.2015 г. (§ 95-01) е бил
2 731 495 лв., става 2 672 864 лв. (разлика 58 631 лв.) и наличността по
сметки в края на периода към 31.12.2016 г. (§ 95-07) било 646 830 лв.,
става 548 360 лв. (разлика 98 470 лв.), това намира отражение в § 63-00
Трансфери между извънбюджетни сметки (безвъзмездно финансиране от
ЕС) било 35 063 692 лв. – става 35 005 096 лв. (разлика 58 596 лв.) и в § 8803 „Временно съхранени средства и средства за разпореждане“ било (6 768 лв.) - става 11 989 лв. (разлика 18 757 лв.).
Стойността по подпараграф § 52-03 - 1 644 847 лв. е обединена със
стойността на подпараграф § 52-06 - 13 645 003 лв. и става § 52-06 15 289 850 лв.
Корекции по проекти:
1. Проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни
проекти по ОП Околна среда 2007 - 2013“ е добавен със стойности по:
- § 88-03 - 18 757 лв. (Временно съхранени средства и средства за
разпореждане);
- § 63-00 - (-18 757 лв.) (възстановяване на трансфер към
Управляващия орган).
2. Проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ Варна ІІ
етап и изграждане на КПС „Акациите““:
- § 95-01 – било 5 000 лв., става 5 695 лв.;

- § 63-00 – било 800 000 лв., става 799 305 лв.
3. Проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк „Златни
пясъци““:
- § 95-01 – било 182 284 лв., става 84 214 лв.;
- § 95-07 – било -347 140 лв., става -248 670 лв.;
- § 63-00 – било 13 551 756 лв., става 13 551 356 лв.;
- §52-03 – 1 644 847 лв. е обединен със стойността на подпараграф §
52-06 2 560 362 лв. и става § 52-06 - 4 205 209 лв.
4. Проект „И аз имам семейство“:
- § 95-01 – било 0 лв., става 2 лв.;
- § 63-00 – било 14 362 лв., става 14 360 лв.
5. Проект „Модернизиране на отделението по лъчелечение на
СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков – Варна““:
- § 95-01 – било 0 лв., става 18 435 лв.;
- § 63-00 – било 905 546 лв., става 887 111 лв.
6. Проект „Естетизация и модернизация на главни пешеходни
зони и зони за обществен отдих на град Варна“:
- § 95-01 – било 1 962 250 лв., става 1 966 032 лв.;
- § 63-00 – било 1 343 408 лв., става 1 339 626 лв.
7. Проект „Интегриран градски транспорт на Варна“:
- § 95-01 – било 83 935 лв., става 87 054 лв.;
- § 63-00 – било 5 347 151 лв., става 5 344 032 лв.
8. Проект „В подкрепа на Варна за програмен период 2014 - 2020
година“:
- § 95-01 – било 0 лв., става 1 763 лв.;
- § 63-00 – било 581 580 лв., става 579 817 лв.
9. Проект „Областен информационен център Варна, изграждане
и функциониране“:
- § 95-01 – било 0 лв., става 11 643 лв.;
- § 63-00 – било 137 747 лв., става 126 104 лв.
Приложение № 8 „Разчет на разходите, финансирани от приходи
по § 40-00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови
активи“:
1. Намаление на § 51 „Основен ремонт“ със сумата от 1 009 396 лв.
(било 3 258 792 лв., става 2 249 396 лв.), като отпадат следните обекти:
- Дейности извън обхвата на BRT коридора по проект Интегриран
градски транспорт за изграждане на цялостна визия на съпътстващо
пространство - Реконструкция на светофарни уредби на територията на
община Варна, 2015 г. - 2016 г. – 457 000 лв.
- Дейности извън обхвата на BRT коридора за изграждане на
цялостна визия на съпътстващо пространство за подобект: Ремонт на
тротоарна настилка на бул. „Осми Приморски полк“, в участъка от бул.
„Сливница“ до бул. „Цар Освободител“, 2015 г. - 2016 г. – 213 110 лв.

- Дейности извън обхвата на BRT коридора за изграждане на
цялостна визия на съпътстващо пространство за подобект: Ремонт на
тротоарна настилка на бул. „Вл. Варненчик“, в участъка от бул. „М. Луиза“
до ул. „Отец Паисий“, 2015 г. - 2016 г. – 339 286 лв.
2. Увеличение на § 10 -Текущ ремонт/рехабилитация на улична
мрежа, паркинги, подлези, тротоари, бордюри и др., д. 606 „Изграждане,
ремонт и поддържане на улична мрежа“ с 1 009 396 лв. (било 1 506 010 лв.
става 2 515 406 лв.)
Приложение № 32 „Разчет на разходи, финансирани с приходи от
концесионни плащания и наеми на морски плажове“:
I. Разходи, финансирани с приходи от концесионни плащания и
наеми на морски плажове в съответствие с чл. 22а от Закона за
устройството на черноморското крайбрежие.
Увеличение на стойността на обект: „ Реконструкция на ул. „Цар
Борис III“, кв. „Виница“ /2015 г. - 2016 г.//частично плащане /“ от 450 134
лв. на 770 123 лв.
Намаление на стойността на обект: „Дейности извън обхвата на
проект „Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за
обществен отдих по плана на 2, 3, 4, 8 и 10 м.р. на град Варна“:
Рехабилитация на ул. „Преслав“ - от ул. „Цар Симеон І“ до ул. „Хан
Омуртаг“, на ул. „Сан Стефано“ - от ул. „Преслав“ до бул. „Приморски“ от
900 000 лв. на 652 835 лв.
Отпада обект: Дейности извън обхвата на BRT коридора за
изграждане на цялостна визия на съпътстващо пространство за подобект:
Ремонт на тротоарна настилка на бул. „Вл. Варненчик“, в участъка от бул.
„М. Луиза“ до ул. „Отец Паисий“ /частично плащане/ в размер на 72 824
лв.
II. Разходи, финансирани с приходи от общински концесионни
плащания.
Намаление на стойността на обект: „Реконструкция на ул. „Цар
Борис III“, кв. „Виница“ /2015 г. - 2016 г./ /частично плащане /“ от 600 397
лв. на 218 576 лв.
Прибавят се обектите: „Изготвяне на проект за основен ремонт и
реконструкция на Аспарухов мост и други съотносими разходи към
проекта“ в размер на 247 165 лв. и „Спортна площадка „Галата“ /частично
плащане /“ в размер на 134 656 лв.
Приложение № 19 „Туризъм“ - вътрешни промени:
- има намаление от „Мероприятия свързани с удължаване на сезона
в община Варна“ /от 300 000 лв. става 295 000 лв./
- има увеличение в „Провеждане на Черноморски туристически
форум, организиран от Варненската туристическа камара по § 45
„Субсидии за организации с нестопанска цел“ - от 7 000 лв. става – 9 500
лв.

- има увеличение в „Национален кулинарен фестивал „Варна 2016“,
организиран от Варненската туристическа камара, по § 45 „Субсидии за
организации с нестопанска цел“ - от 5 000 лв. става - 7 500 лв.
Приложение № 25 Програма „Спорт”: отпада т. 21
„Международен турнир по тенис за Световната ранглиста по Наредба на
Общински съвет – Варна“ със заложени 20 000 лв., от които:
- 5 000 лв. са прехвърлени в т. 28 „Втори черноморски младежки
игри 2016 по Наредба на Общински съвет – Варна“;
- 5 000 лв. са прехвърлени в т. 6 „Национални и международни
прояви“;
- 10 000 лв. са прехвърлени в т. 2 „Ученическа купа – Варна“.
Сумата в I „ПРОЯВИ“ от 783 500 лв. става 798 500 лв., а II
„СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ по § 45
„Субсидии за организации с нестопанска цел“, било 931 500 лв. става
16 500 лв.
Приложение № 26 Програма „Младежки дейности“ – вътрешна
промяна в рамките на програмата:
- т. 8 от програмата отпада – за 60 000 лв., по § 45 „Субсидии за
организации с нестопанска цел“;
- създадена е нова т. 2.9. „Младежки инициативи на НПО, членове на
младежкия форум за партньорство с местната власт“ – добавени са 60 000
лв., по § 10 „Издръжка“.
Промени в приложения: Пр. № 4, Пр. № 4а, Пр. № 4б, Пр. № 10,
Пр. № 11, Пр. № 12, Пр. № 32, Пр. № 33:
- В дейност 606 § 51 „Основен ремонт/рехабилитация на пътна
мрежа, пътни трасета, артерии, алеи и други обекти по инфраструктурата,
в т.ч.“ в обект „Реконструкция на ул. „Ана Феликсова“, ж.к. „Възраждане“
не се променя стойността, а се допълва текста „2016 – 2017 г. сметна
стойност 1 400 943 лв.“;
- В дейност 606 § 52 се добавя нов обект „Изготвяне на проект за
основен ремонт и рехабилитация на Аспарухов мост и други съотносими
разходи към проекта“ на стойност 247 165 лв., като § 52 от 977 430 лв.,
става 1 224 595 лв., средствата са за сметка на обект „Дейности извън
обхвата на проект „Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони
и зони за обществен отдих по плана на 2, 3, 4, 8 и 10 м.р. на гр. Варна“:
Рехабилитация на ул. „Преслав“ – от ул. „Цар Симеон I“ до ул. „Хан
Омуртаг“, на ул. „Сан Стефано“ – от ул. „Преслав“ до бул. „Приморски“,
2015 г. – 2016 г.“, който от 900 000 лв. става на 652 835 лв.;
- Дейност 606, § 51 било 8 536 343 лв., става 8 289 178 лв., т.е. се
намалява с 247 165 лв.;

- В дейност 606 § 52, обект „Проектиране, авторски надзор и
строителен надзор“ е добавен текста: „в това число ул. „Флора“ и ул.
„Лиляна Ставрева“;
- В дейност 629 „Основен ремонт на инженерна инфраструктура и
обекти общинска собственост“ към обект „Реконструкция основен ремонт
и ново изграждане на площадки за игра на открито; спортни и фитнес
площадки на открито в район „Владислав Варненчик“, район „Младост“,
район „Одесос“, район „Аспарухово“ и район „Приморски“ и др., в т.ч.
проектиране, в т.ч.: облигационен заем 2015 г. – 2016 г.“ се променя и
конкретизира наименованието на площадка за игра на открито в район
„Приморски“.
Текстът: „Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на
открито за възрастова група 0 – 3 и 3-12 г. /комбинирана/, находяща се на
територията на район „Приморски“, гр. Варна, в т.ч. проектиране“ в размер
на 100 000 лв., се променя и придобива следния вид:
„Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на открито
(№ 117), ул. „В. Петлешков“ /ул. „Дружба“, район „Приморски“, гр. Варна,
в т.ч. проектиране.“
- Увеличен е размера на преходния остатък е с 2 598 лв. на
облигационния заем и се увеличава общата макрорамка на Капиталовата
програма по дейност 629.
Приложение № 4 „Капиталова програма“, Приложение № 4б - д.
629 „Други дейности по опазване на околната среда“ и Приложение №
12 „Облигационен заем“:
- обект „Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на
открито (№ 34) в ПИ 10135.2559.24 по КК с адрес – район „Приморски” ул.
„Бор”, до бл. 33“ се заменя с обект „Основен ремонт и реконструкция на
площадка за игра на открито за възрастова група 0 - 3 и 3 - 12 г.
/комбинирана/, находяща се на територията на район „Приморски“, гр.
Варна“;
- обект „Основен ремонт и реконструкция на площадка за игра на
открито в (№ 122) ПИ 10135.2555.211 по КК с адрес – Район „Приморски”
бул. „Левски” до бл. 1 и бл. 2 се заменя с обект „Основен ремонт и
реконструкция на площадка за игра на открито за възрастова група 0 - 3 и 3
- 12 г. /комбинирана/, находяща се на територията на район „Приморски“,
гр. Варна“.
Приложение № 23 „Проектиране“ – променена е общата сума в
приложението: било -2 515 712 лв., става 3 211 032 лв., както следва:
- промяна в II. § 53 Придобиване на нематериални активи, т. 7: било
– „0“ прекратен обект, става 40 320 лв. – преходен;
- Добавен е обект „Изработване на макет на гр. Варна - за излагане
във фоайето или за инфо-центъра на Община Варна“ в размер на 35 000
лв.;

- Добавен е обект „Разработване на ПУП-ПРЗ за имоти общинска
собственост по Годишна програма за управление и разпореждане с
общинска собственост, в т.ч. ПУП-ПРЗ за обект Градска библиотека с
паркинг в имота на административната сграда на Община Варна в размер
на 20 000 лв.
Добавен е обект „Изработване на технически и работни проекти за
градска библиотека с паркинг на град Варна“ в размер на 600 000 лв.
Приложение № 5 увеличение на § 10 „Издръжка“ по бюджета на кв.
„Звездица“ с 10 000 лв. за сметка на § 10 „Издръжка“ по бюджета на
Община Варна.
Приложение № 2 „Разходи“, Приложение № 6 „Др. дейности по
икономиката“ и
Приложение № 24 „Международни и местни
културни прояви“:
- Увеличение с 50 000 лв. на субсидията на църковното
настоятелство на храма по § 45-00 „Субсидии за организации с
нестопанска цел“ за довършителни работи по изграждане на храм „Св. мчк.
Прокопий Варненски“;
- Намаление с 50 000 лв. на § 51 „Основен ремонт“ в д. 898 „Други
дейности по икономиката“ на Община Варна.
Приложение № 3 „Макрорамка“ – тя отразява всички промени.
Обяснителната записка – тя отразява всички промени.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 50 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., чл. 94 и чл.
39 от Закона за публичните финанси, и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД16000491ВН/11.01.2016 г. и рег. №
РД16000493ВН/11.01.2016 г., Общински съвет – Варна:
І. Приема бюджета на Община Варна за 2016 г. за приходите и
разходите, както следва:
(в лв.)
1.

ПРИХОДИ - ВСИЧКО по (Пр. № 1), в т.ч.:

1.1.

Приходи за делегирани от държавата дейности

1.2.

Местни приходи, в т.ч.:

I.
II.
III.

Имуществени данъци и неданъчни приходи
Бюджетни взаимоотношения:
Финансиране на бюджетно салдо, в т.ч.:
преходен остатък за местни дейности и дофинансиране на
държавните дейности

243 700 000
99 739 006
143 960 994
133 988 554
/-6 879 252/
16 851 692
16 556 697

2.

РАЗХОДИ - ВСИЧКО по (Пр. № 2, Пр. № 3), в т.ч.:

2.1.
2.2.

Разходи за държавни дейности
Разходи за местни дейности и дофинансиране на държавни

ІІ.

Приема разходите по функции, (Пр. № 2 и Пр. № 3), в т.ч.:

243 700 000

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

15 673 000
2 889 000

ІІІ.

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/
- дейност „Чистота”, в т.ч. преходен остатък – 2 647 893 лв. /Пр.
№ 7/
- дейност „Други дейности по транспорта” /Пр. № 9/
- Преходен остатък от облигационен заем /Пр. № 12/

243 700 000
99 739 006
143 960 994

91 196 000
14 638 000
14 267 000
61 819 000
13 693 000
26 432 000
3 093 000

14 659 400
8 735 589
29 647 893
9 881 160
4 573 833

- Общински предприятия и дейности със съответните стойности /Пр. № 6а/;
- Програма за проектиране на обекти по бюджета за 2016 г. – 2017 г. /Пр. № 23/;
- дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа“ /Пр. № 4а/ – 14
013 773;
/без разходите на общинско предприятие „Паркинги и синя зона“/
- дейност 629 „Др. дейности по опазване на околната среда“ по § 51 и § 52 /Пр.
№ 4б/ – 9 812 154.

ІV. Приема Капиталова програма в размер на 31 144 149 лв. /Пр.
№ 2, Пр. № 3, Пр. № 4/ и разшифровка на капиталовите разходи за
съфинансиране на проекти по програми на Европейския съюз по
договори за безвъзмездна финансова помощ /Пр. № 34/.
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. 43 от ПМС №

380/29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2016 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 начислените
трудови възнаграждения за служителите, съгласно чл. 44 от ПМС №
380/29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
1.2. Представителни разходи, съгласно чл. 42 от ПМС №
380/29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2016 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 13 000 лв. по §
43 „Субсидии 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 22 000 лв.
по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“;
2.1.3. „Лечение с метадон на лица зависими към опиоиди” - целево
финансиране в размер на 100 000 лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
2.1.4. „Детско зрение” - целево финансиране в размер на 25 000 лв.
по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“;
2.1.5. „Профилактика на глаукомата” - целево финансиране в размер
на 15 000 лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност
„Други дейности по здравеопазване“;
2.1.6. „Профилактика на сънната апнея” - целево финансиране в
размер на 20 000 лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“;
2.2. Социална програма на Община Варна по бюджета за 2016 г., в
т.ч. субсидии в размер на 52 000 лв. по § 45 „Субсидии за организации с
нестопанска цел“ /Пр. № 16/;
2.3. Програма „Спорт” – 1 715 000 лв., в т.ч. субсидии за спортни
клубове и организации – 916 500 лв. по параграф § 45 „Субсидии за
организации с нестопанска цел“, дейност „Спортни бази за спорт за
всички“ /Пр. № 25/;
2.4. Програма „Младежки дейности” – 884 100 лв., в т.ч. субсидии в
размер на 331 000 лв. по параграф § 45 „Субсидии за организации с
нестопанска цел“, дейност „Други дейности за младежта“ /Пр. № 26/;

2.5. „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и
млади хора“ – 330 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 125 000 лв. по
параграф § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност
„Други дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. № 27/;
2.6. „Социален туризъм“ – 15 000 лв. субсидии по параграф § 43
„Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Туристически бази“
/Пр. № 28/;
2.7. „Програма за насърчаване творческите заложби на ученици и
студенти с изявени дарби“ – 145 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 47 500
лв. по параграф § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“,
дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. № 29/;
2.8. „Програма за образователна интеграция на деца и ученици от
различни етнически групи“ – 80 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 35 000
лв. по параграф § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“,
дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. № 30/;
2.9. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите
кадри“ - 70 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 5 000 лв. по параграф § 45
„Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности
по образованието“ /Пр. № 31/;
2.10. „Международни и местни културни прояви“ – 2 704 000 лв., в
т.ч. субсидии в размер на 795 000 лв. по параграф § 45 „Субсидии за
организации с нестопанска цел“ и 340 000 лв. по § 43 „Субсидии за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по културата“ за
общински фонд „Култура“ /Пр. № 24/;
2.11. Целеви разходи за гориво за отопление на културни институции
в размер на 100 000 лв. в дейност 736 „ОФД и опери“.
3. Предоставя и утвърждава целеви субсидии и трансфери, както
следва:
3.1. целева субсидия за „СБАЛОЗ Д-р М. Марков - Варна“ ЕООД за
довършителни СМР за бункер за линеен ускорител и отделение по
лъчетерапия за 36 579 лв., § 55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“;
3.2. целева субсидия на „Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина 1 – 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 за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.3. целева субсидия за провеждане на съвместна инициатива със
„Сдружение за термична травма и пластична хирургия“ в размер на 1 000
лв. по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“;
3.4. целева субсидия на „ДКЦ „Чайка““ ЕООД в размер на 33 600 лв.,
в т.ч. за проектиране и изграждане на външна кула за асансьор, § 55
„Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;

3.5. целева субсидия на Българска асоциация на сомелиерите и
виноценителите в размер на 3 000 лв. за провеждане на национално
изложение „Фестивал Вино и храна“, по § 45 „Субсидии за организации 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 9 500 лв. по
§ 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по икономиката“;
3.7. целева субсидия на Варненската туристическа камара за
провеждане на Национален кулинарен фестивал „Варна 2016“ в размер на
7 500 лв. по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност
„Други дейности по икономиката“;
3.8. целева субсидия на Съюза на екскурзоводите в България за
организиране на международна балканска екскурзоводска конференция в
размер на 7 000 лв. по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“,
дейност „Други дейности по икономиката“;
3.9. трансфери за подпомагане дейността на културни институти,
съгласно сключени договори с Министерство на културата по § 61
„Трансфери между бюджети“, както следва:
- за ТМПЦ – 200 000 лв.
- за Държавен куклен театър – 50 000 лв.
- за постановки с участието на ТМПЦ в Международен музикален
фестивал – 66 000 лв.
3.10. целева субсидия за църковното настоятелство на храм „Св. мчк.
Прокопий Варненски“ за довършителни работи по изграждане на храма 150 000 лв., по § 45 „Субсидии за организации 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 1 – Варна“
ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 13 000 лв. по § 43 „Субсидии за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
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 1 - Варна“ ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 22 000 лв. по
§ 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности
по здравеопазване“;
3.11.3. по програма „Лечение с метадон на лица зависими към
опиоиди” - целево финансиране на „АГП СМП – Център за психично
здраве - Варна“ ЕООД в размер на 100 000 лв. по § 43 „Субсидии за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.11.4. 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 за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.11.5. 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 за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.11.6. по програма „Профилактика на сънната апнея” - целево
финансиране в размер на 20 000 лв. на „Многопрофилна болница за
активно лечение „Света Анна“ - Варна“ АД, по § 43 „Субсидии за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.11.7. по „Социална програма“ - целево финансиране на проекти на
неправителствени организации по § 45 „Субсидии за организации с
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по социалното осигуряване“ в
размер на 30 000 лв. /Пр. № 16/;
3.11.8. 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 за организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности
по социалното осигуряване“ в размер на 15 000 лв. /Пр. № 16/;
3.11.9. по „Социална програма“ - целево финансиране на Български
червен кръст за организиране на коледен благотворителен концерт „Заедно
за Коледа“, по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност
„Други дейности по социалното осигуряване“ в размер на 7 000 лв. /Пр. №
16/;
3.11.10. по „Програма за превенция на рисковото поведение сред
деца и млади хора“ – 330 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 125 000 лв. по
§ 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. № 27/;
3.11.11. по програма „Спорт” – 916 500 лв. по § 45 „Субсидии за
организации с нестопанска цел“, дейност „Спортни бази за спорт за
всички“ /Пр. № 25/;
3.11.12. по програма „Младежки дейности” - 331 000 лв. по § 45
„Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности за
младежта“ /Пр. № 26/;
3.11.13. по програма „Социален туризъм“ - 15 000 лв. субсидии по §
43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Туристически бази“
/Пр. № 28/;
3.11.14. по „Програма за насърчаване творческите заложби на
ученици и студенти с изявени дарби“ – 47 500 лв. по § 45 „Субсидии за
организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по
образованието“ /Пр. № 29/;
3.11.15. по „Програма за образователна интеграция на деца и
ученици от различни етнически групи“ – 35 000 лв. по § 45 „Субсидии за

организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по
образованието“ /Пр. № 30/;
3.11.16. по „Програма за квалификация и насърчаване на
педагогическите кадри“ - 5 000 лв. по § 45 „Субсидии за организации с
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. № 31/;
3.11.17. по програма „Международни и местни културни прояви“ 645 000 лв. по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ и 340 000
лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по културата“ за общински фонд „Култура“ /Пр. № 24/.
3.12. Упълномощава кмета на Община Варна да договори
допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите
субсидии и трансфери по точки 3.1. - 3.11.
4. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински
съвет - Варна по § 42 „Помощи по решение на Общински съвет“, както
следва:
4.1. Подпомагане на лечението на граждани от бюджета на дейност
„Други дейности по здравеопазването” – 121 000 лв., Пр. № 2;
4.2. Подпомагане на двойки за ин витро процедура от бюджета на
дейност „Други дейности по здравеопазването” – 152 123 лв., в т.ч. 52 123
лв. преходни от 2015 г., /Пр. № 2/;
4.3. Отпускане на финансови средства за наем на жилище на един
високоспециализиран лекар, нает на работа в „УМБАЛ „Света Марина“ –
Варна“ ЕАД, който не е жител на гр. Варна в размер на 6 500 лв., дейност
„Други дейности по здравеопазването” /Пр. № 2/;
4.4. Социално битови разходи на социално слаби граждани – по
бюджета на дейност „Други служби и дейности по социалното
осигуряване” – 157 750 лв. в т.ч. 27 750 лв. преходни от 2015 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” - 7 774 160 лв., в т.ч.
86 000 лв. преходни от 2015 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 20 460 лв. под формата на
дофинансиране на държавната дейност по § 42-02 „Обезщетения и помощи
по социалното подпомагане“ /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 24 156 лв. под формата

на дофинансиране на държавната дейност по § 42-02 „Обезщетения и
помощи по социалното подпомагане“ /Пр. № 2, Пр. № 16/;
4.10. Разходи от приходи от дарения в размер на 248 522, в т.ч.
234 936 лв. по § 42-02 „Обезщетения и помощи по социалното
подпомагане“ и 13 586 лв., § 10-20 „Разходи за външни услуги“ в местна
дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии“.
5. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от
туристическия данък за 2016 г. /Пр. № 19/.
6. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от
концесионни плащания през 2016 г. /Пр. № 32/.
7. Разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя на
безстопанствените кучета – 28 000 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 2016 г. в
размер на 21 945 980 лв., /Пр. № 11/.
ІX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 4 от
Закона за публичните финанси, 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 ЗМСМА и чл. 127, ал. 3 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет - Варна приема разчет на
разходите, финансирани от приватизационни сделки в размер на 824
855 лв., в т.ч. за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи /91
%/ в размер на 728 000 лв. и разходи, свързани с приватизационния процес
/9 %/ в размер на 96 855 лв., вкл. преходен остатък от 2015 г. – 24 855 лв.
/Пр. № 13/.
XI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2016 г. и чл. 94, ал. 2 и ал. 3,
т. 6 от Закона за публичните финанси, 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 1 841 400 лв.
/Пр. № 10/.
XII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3,
т. 4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет - Варна приема
просрочените вземания, които ще бъдат събрани през 2016 г. /Пр. № 14/.
XIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3,
т. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет - Варна определя

план-график за разплащане на просрочените задължения от 2015 г. /Пр.
№ 15/.
XIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3,
т. 8 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява
индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз и планирани трансфери за съфинансиране на проекти по програми на
ЕС /Пр. № 34, Пр. № 34а и Пр. № 1/.
XV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3,
т. 9 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява
актуализирана бюджетната прогноза за местни дейности за периода
2016 - 2018 г., съгласно приложение /Пр. № 33/.
XVІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА,
Общински съвет – Варна определя второстепенните разпоредители с
бюджет за 2016 г., съгласно приложение /Пр. № 20/.
XVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал.
3, т. 1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна
определя максимален размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през 2016 г. в размер на 153 470 000 лв.
XVIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал.
3, т. 2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна
определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2016 г. в размер на 201 700 000 лв.
XIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 39 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет - Варна определя:
1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет
през 2016 г. - до 29 997 901 лв.
2. Максимален дълг към 31.12.2016 г. до 81 299 066 лв.
3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да
бъдат издадени през 2016 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 31.12.2016 г. - до 5 % от общата сума на
приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет
за изпълнението на бюджета на Община Варна.
XX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА,
Общински съвет - Варна определя при изпълнението на бюджета за 2016 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.
XXI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА 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.
XXII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 126 от Закона
за публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие временно
свободните средства по бюджета на Община Варна 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 Община Варна фискални
правила, като не се променя предназначението на средствата в края на
годината.
XXIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА,
Общински съвет – Варна приема за сведение протокола от публичното
обсъждане на бюджета за 2016 г. и очакваното изпълнение на бюджета за
2015 г. /Пр. № 35/.
XXIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА 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:
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 на Община
Варна 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.
XXV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, 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 № 15326(32)/12.06.2014 г., възлага на кмета на Община Варна средствата за
хранене на децата в детските градини и ОДЗ да им бъдат определени и
утвърдени със самостоятелни бюджети, извън делегираните им бюджети;
– да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди разпределението;
– да разработва и изменя, при необходимост, индикативен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз по оперативните програми,
съгласно изискванията на Министерство на финансите;
– да включва информацията по чл. 125, ал. 4 по Закона за публичните
финанси, в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
Лидия МАРИНОВА
Колеги, да благодарим на г-н Иванов за експедитивността. Моля за
мнения и съображения.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Иванов, заповядайте.

Иван ИВАНОВ
Уважаеми г-н заместник - кмет, уважаеми г-н председател, уважаеми
колеги. Правя това изказване във връзка с позицията, която изразих по
време на комисията по „Бюджет и финанси“, а именно – „въздържал се“.
Ще гласувам отново „въздържал се“ поради няколко причини. Ясно е, че
бюджет 2016 на Община Варна е ориентиран към основно казано три
приоритета. Първият е запазването на данъчната тежест, който казвам е
първи, условно казано, защото ангажиментът, който беше поет от
кметската администрация на този етап не е изпълнени, защото колегата
Станислав Иванов внесе предложение, както знаете, за вдигане на
имуществения данък за гражданите и фирмите в гр. Варна от 2,6 на 3 %. И
както се казва хвана кабелите той, вместо да ги хванат кметската
администрация. Значителни ресурси виждам, че ще бъдат насочени към
подобряване на инфраструктурата на, виждам малките пътни артерии, на
квартали и междублокови пространства. Освен това се насочват и
значителни средства за образование и младежки дейности, което е
обяснимо на фона на това, че през 2017 г. Варна е младежка столица.
Същевременно обаче не мога да не отбележа, че преразпределението
между приходната и разходната част в бюджет 2016 г. и особено, ако
колегите са обърнали внимание на това Приложение 33, което залага
рамката на бюджета за Община Варна за периода 2016 - 2018 г. Там има
няколко смущаващи неща, които ще сведа до вашето внимание. Първо,
виждаме, че Община Варна ще разполага с бюджет около 244 млн. лв.,
което идва в рязък дисонанс с обещанията на кмета Иван Портних и
политическа партия „ГЕРБ“, че при победа по време на местните избори
Община Варна видите ли, ще се къпе така в дъжд от финансови потоци.
Виждаме, че е с 22 млн. по-малко бюджетът, който ще бъде гласуван за
2016 г. Не е необходимо да си финансист, за да констатираш, че в бюджет
2016 г. на Община Варна има някои меко казано необясними цифри,
защото когато говорим за бюджет и финанси говорим със сухи цифри. Те
започват още с първия приоритет или запазването на данъчната тежест за
гражданите и фирмите в гр. Варна. Звучи много добре, но всъщност какво
означава това. Отговорът е вече малко сложен. За бюджет 2015 г.
администрацията на Община Варна е заложила цифра за приходи от
имуществени и други данъци, цифрата е 74 650 000 лв. Прогнозираното
изпълнение на бюджета за 2015 г. е около 67 650 000 лв. Казвам пак
условно, защото в комисията по „Финанси и бюджет“ до ден днешен не ни
е предоставен категоричен отчет за 2015 г. и говорим на сляпо. По
информация от финансовата кухня на билдинга, вътрешна информация,
приходите ще бъдат около 66 млн. лв. Виждаме, че се получава дефицит от
около 9 млн. лв. само за финансовата 2015 г. И тук вече следва изненада.
Заложената цифра за 2016 г. е вече 72 700 000 лв. Интересен е въпросът
освен мярката, която се предприе от групата общински съветници на ПП
„ГЕРБ“ и техните присъдружни партии и организации, които гласуваха
увеличението на имуществения данък, как ще се набавят тези цифри до

72 700 000 лв., след като се очаква от гражданите на гр. Варна и фирмите
работещи на територията на гр. Варна да внесат около 7 млн. лв. повече от
това, което е изпълнено, предполагам за тази година. Дано да ни оборят от
финансовата дирекция и да ни предоставят отчет за 100 % изпълнение на
заложената рамка за 2015 г., но това е в сферата на розовите очила. Същият
неотговарящ на реалността оптимизъм лъха и от цифрите за неданъчните
приходи в бюджета за 2016 г. През миналата 2015 г., общината е трябвало
да събере от наеми, глоби, такси, продажба на общинско имущество и т.н.,
сумата от около 60 млн. лв. Прогнозното изпълнение, пак без точни данни,
е около 55 млн. лв. Като се знае колко може да събере и каква е силата на
кметската администрация по отношение на неданъчните приходи за 2015 г.
по това перо, следва нова изненада. Планираните неданъчни приходи за
2016 г. на Община Варна са вече около 61 млн. лв. Т.е. цифрата е повече от
това, което и в най-оптимистичните прогнози на кметската администрация
е възможно да се събере. Дано да бъда опроверган в края на 2016 г.
Приложение 33, ако си направите труда да го отворите и погледнете нали
таблиците, които са нанесени там, не може да не направи впечатление една
цифра - цифрата на повишаването на заплатата на администрацията в
Община Варна. Тя се увеличава с около 22 % за 2016 г. Да, да, точно така.
Погледнете си приложение 33, колеги от кметската администрация.
Фондът, които е отпуснат заплата от 7,6 млн. за 2015 г., стига до 9 280 000
през 2016 г., а през 2017 г. следва друга изненада - става 11 млн. Дано това
не е във връзка с разкриване на нови дирекции и най-после да се направи
тази дирекция „Инспекторат“, която е необходима за работата на
кметската администрация, за осъществяване на по-пълен контрол върху
работата на тази администрация. Освен това, последно и завършвам,
Община Варна залага ангажименти за усилено работа по условия за
привличане на външни инвеститори. Особено във високо технологичните
направления, така наречената програма „ИСИС” - иновационна стратегия
за интелигентна специализация за периода 2020 г. За съжаление обаче, аз
не видях ясен и конкретен ангажимент, ясна визия и конкретни мерки, а
това обрича Варна на изоставане относно, говоря от държавните и
европейски тенденции в това направление. В заключение на думите на
уважавания кмет Портних, че бюджета е рационален и реален според него,
мога да кажа, че според мен бюджета е нерационален и неефективен в
някои от перата си, но въпреки всичко предполагам, че той ще бъде
гласуван от мнозинството. Благодаря за вниманието.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Иванов. Ще помоля в следващи ситуации, на комисия
имате възможност да поставяте тези въпроси и да бъдат изяснени. Както
например за заплатите. Ще ви бъде отговорено в момента. Ще помоля на
следващи комисии да се възползвате от възможността, която Ви е
предоставена.

Колеги, други мнения и съображения? Г-н Гуцанов, заповядайте. Г-н
Атанасов веднага след г-н Гуцанов.
Борислав ГУЦАНОВ
Уважаеми господа заместник - кметове, уважаеми г-н председател,
уважаеми колеги. Аз не знам до колко има смисъл да се прави едно
изказване в продължение на няколко пъти, защото няма никаква
чуваемост. Надменността никога не води до нищо добро и много
политически партии, много политици, много мнозинства са минавали и
заминавали. Минавали са, отивали са в забвение. Смятали са, че когато
управляват никога никой няма да им поиска сметката за каквото и да било.
За жалост в политиката винаги се плаща сметката и тя е много скъпа и се
плаща от всички хора, които живеят било в държавата, било в града. Преди
две сесии коментирахме и говорих пред вас, че не е нормално да се гледа
отчета на бюджета за 2014 г. в края на 2015 г. Че не е нормално през месец
декември на 2015 г. да се прави актуализация на бюджета на 2015 г.,
защото се получава така, че местният законодателен орган – общинският
съвет, става като придатък на администрацията. Няма нищо лошо, ако
законодателят така беше преценил, но той е взел решение да има два
отделни органа с две отделни функции – кметската администрация и
общинския съвет и това не е направено случайно. Имам усещането, че не
се разбира функцията на общинския съвет. Не се разбира какво е
значението на една опозиция и че тя не е винаги срещу управляващите,
просто да си говори и не случайно старите демокрации в продължение на
векове имат управляващи и опозиция, и не случайно те вървят по такъв път
на развитието си, защото има чуваемост от двете страни, а не това за
жалост, което се получава при нас. И колегата Иванов преди малко зачекна
темата - нормално ли е в момента, ние приемаме бюджета за 2016 г. и
отново няма отчет на 2015 г. Колко от хората, които са в залата, било
колеги общински съветници или други наши съграждани, управляват свои
фирми, управляват семейния си бюджет, били са в органи на управление
на едно или друго предприятие - е как се взима решение за бюджет, как се
взима решение как да се развива дадена функция, дадена компания,
община още повече, без да знаеш какво се е случило през предходната
година. Извинявайте, ама това наистина минава вече границите на
нормалното. Преди малко се зачекна още една тема. Аз няма да говоря в
абсолютните цифри, защото ги нямаме и не е редно и не е нормално, но
декември месец очакванията бяха около 10 % да има по-ниска
събираемост. Ами това са много големи цифри. Това бяха очакванията.
2015 г. благодарение на правителството във Варна бяха вложени много
средства и много добре, че това стана независимо дали това е било
предизборна година, следизборна или каквато ще да е. В крайна сметка
всеки един от нас варненци получи нещо по-добро за своя живот. И това е
много добре. Но благодарение на тези средства отпуснати от централния
бюджет бяха компенсирани несъбираемостта, беше компенсиран по-

ниския бюджет на Община Варна. Тази година това ще се случи ли или
няма да се случи? Много по-вероятно е то да не стане. През 2015 г. беше
изтеглен и заем в, два вида заем - облигационен и нормален. Сега ще се
тегли ли отново? Защото виждаме, че се е стигнало почти до максималния
предел на задлъжнялост. На следващо място - тази ниска събираемост, аз
приветствам от една страна методите и благодаря на г-н заместник - кмета,
че на комисия беше много изчерпателен. От друга страна обаче дали
наистина този начин на събираемост, няма да му давам квалификация
какъв е, е най-добрия, защото от 31.03.2010 г. една ПП „ГЕРБ“ управлява
общината и няма оправдание защо има събираемост, няма събираемост или
какво и как се случва. След като има 60 млн. близо несъбираемост дали
наистина тези методи са най-добрите? Някой даде ли анализ на взетите
решения от общинския съвет за промяната в администрацията, която
отговаряше за събираемостта и дали това беше по-ефективното? А нима
големият проблем не е в това, че хората нямат средства да си плащат
данъците, защото няма развитие на икономиката и това не е само
варненски проблем, но дали Община Варна и Общинския съвет не му
прилягаше да има общинска сесия за развитието на икономиката на града и
да коментираме защо няма тази възможност да се плащат данъците, ако
хората имаха нямаше да ги плащат? Че България е на най-ниския праг на
данъците в Европа. Аз мисля, че причината е друга и съм убеден, че всеки
един от вас знае, че причината е друга независимо, че са ясни гласовете,
които след малко ще ги има при гласуването. Но дано този път да има
чуваемост от това, което се говори и да не ни приемате като опозицията,
която трябва да бъде навряна в ъгъла или пък да се прави така, че някой да
прави изказвания просто така в залата.
Минаваме на трите приоритета, които отново се чуха от заместник кмета и го казвам не с ирония, а по най-добрия начин и с огромното
уважение, които бяха казани на комисия, защото аз смятам, че и днес
трябваше да бъде направена подобна презентация на бюджета на Варна. Че
ние приемаме основния документ за развитие на града за 2016 г. Няма да
коментирам каква беше ситуацията по време на предното четене на
председателя на комисията. Трите приоритета, ако са такива, каквито бяха
казани на комисия – образование, младежки дейности и спорт. Аз приемам
напълно образование като приоритет. 4,5 % ръст, когато това е приоритет.
Да, председателя на комисията благодари по време на комисията. Сигурно
има за какво да благодари. При положение, че по-голямата част от парите
са държавно делегирана дейност, за какво говорим? Когато говорим за
приоритет в образованието ще имаме ли оптимизация на училищната
мрежа? Нека вземем такова решение. Едно училище, една смяна, един
директор. Нека да вземем решение какво трябва да се направи във всяко
едно училище, как да бъде подобрена материалната база, какво е
необходимо на всяко едно училище и тогава това ще бъде приоритет. И
благодаря безкрайно много на г-жа Христова за отговорите, които даде за
„Найден Геров“ и за Първа езикова гимназия, въпреки че аз не съм

съгласен с това, че няма пари те да бъдат дооборудвани по начина, по
който смятам, че трябва да бъдат оборудвани, но така е преценила
дирекцията, такива са възможностите. Аз я разбирам напълно, но това не е
приоритет и съжалявам, че не е приоритет, защото ако е приоритет
трябваше по този начин да се говорят нещата и наистина да бъдат вкарани
средства в образованието и наистина да се знае защо се прави и каква ще
бъде оптимизацията, а не това което ние го говорим ние в момента. Това са
приказки, но не и реални действия.
Вторият приоритет – европейски проекти.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще Ви помоля само по-кратко. Времето Ви се изчерпа, извинявам се.
Борислав ГУЦАНОВ
Слава Богу, че поне на сесия, когато се приема бюджета можем да
говорим толкова колкото е необходимо, ако искате можем и да го
преустановим говоренето.
Тодор БАЛАБАНОВ
И на комисия имате тази възможност …
Борислав ГУЦАНОВ
На комисия го говорихме и видяхте какви бяха резултатите, затова за
пореден път си правя труда да се каже нещо.
Европейските проекти. Най-големият проект е „Интегриран градски
транспорт“ от 114 млн., подписан 2012 г. и започнал да се работи по него
през 2008 – 2009 г. Кой е в момента основния европейски проект, а не само
да се говорят европейски проекти, защото когато този проект го
коментирахме в зала, гласувахме, когато се е подписвал се знаеше колко
превозни средства ще се вземат, какво ще направим с „Осми приморски
полк“, с „Мария Луиза“, с велоалеята, независимо колко добре е изпълнена
или не е изпълнена. Кой е този проект? И когато се говори трябва по този
начин да се коментират нещата в общинския съвет, а не ние да си вдигнем
ръката, защото повтарям, не сме придатък на администрацията и има
полза, ако има такъв диалог. Надявам се, че ме разбирате какво искам да
кажа. И за да бъда максимално кратък, като уважение към председателя.
Първият приоритет запазване на данъчната тежест. Е какво запазване
имаме на данъчната тежест? И нима председателят на комисията го внесе,
защото на него му щукна? И не разбирате ли, че не може по този начин да
продължава данъчната тежест в града, защото се връщам на
първоначалното си изложение. Проблемът е на друго място и нека да не
заблуждаваме хората, че има неповишаване на данъците. Аз силно се
надявам, че наистина ще има подобна чуваемост и няма да приемате
всички предложения направени от опозицията или от други общински
съветници, като анатемосани, а действително ще погледнете на нещата, че

това е един орган, който е избран, за да може града да се развива по-добре.
И един орган, който трябва да прави така, че да контролира
администрацията в добрия смисъл на думата, защото контрол не е лоша
приказка, за да има по-добри резултати развитието на града, а не това,
което се случва през последните месеци. Това е един силно променен
общински съвет, в неговите функции.
Благодаря ви. Не правя предложение, защото съм наясно, че няма да
бъдат приети. Видях какво беше отношението на комисия.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Гуцанов. Само ще Ви припомня, че предложения на
Ваши колеги – г-н Вичев, г-н Боев, в комисията по „Туризъм“ бяха приети
и бяха направени съответните корекции в съответното приложение –
дейност „Туризъм“. Така че нека не коментираме, че има нечуваемост или
че липсва чуваемост, по-точно да се изразя.
Борислав ГУЦАНОВ
…………………. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, разбира се.
Борислав ГУЦАНОВ
….. /н.р./ Не говорим за вентила на колелото, г-н председател.
Говорим за колелото …… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Други мнения и съображения, колеги? И отново ще … Да, г-н
Атанасов бях дал думата предварително, извинявам се. Ще помоля само 5
минутки само да се вместваме, тъй като забравям след това на кого съм дал
думата. Трябва да ме подсещате.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Този път няма да
излизам с папка, ще бъда изключително кратък. На по-предната сесия бях
достатъчно подробен в числата и в цифрите и сега мога да бъда, но
разбирам, че може би мога да бъда обвинен и в просрочване на време. Ще
гледам да съм изключително кратък.
Тодор БАЛАБАНОВ
Няма да обвинявам никого, извинявам се … /н.р./
Христо АТАНАСОВ
Проблемите по принцип в обсъждането на бюджета и приемането на
бюджета е липсата на доверие към прогнозите. Винаги, навсякъде, във

всеки един бюджет се водят политически атаки към бюджета, като се
фиксират винаги надценените приходни пера или раздутите разходи. Един
от проблемите в бюджета обаче е, това е че трябва да има един анализ към
чувствителността и той е следния - какво ще стане с бюджета, ако една или
друга прогноза не се сбъднат. В някои от европейските страни има една
практика, че макроикономическата прогноза се прави от независими
органи, които не са податливи на политически натиск и по този начин няма
обвинение и към мнозинствата какъв е анализа и каква е прогнозата, и това
е посоката към която отиват и много от европейските страни. Надявам се,
че тук нещата може би ще тръгнат и в такава посока. Другият проблем е в
непрозрачността в буферите в бюджета, на които няма да се спирам в
подробности, но очевидно това може да се реши и по начин, когато
разходването на самите буфери в бюджета се обсъждат на комисии и се
гласуват на сесия. Има няколко негативни обаче практики за балансиране
на бюджета, които за съжаление навсякъде в повечето от бюджетите, които
сме наблюдавали, не само във Варна и на други места, ги има. Това е
необмисленото, фиктивното завишаване на планираните приходи, което
нали така се нарича като кухи обеми. Намаляването на разходите под
критичното ниво на потребност и това е балансиране с дефицит без да се
посочи източника за покриването му. Това е, което е като препоръка
според мен от наша страна, от колегите ми към администрацията, на което
трябва да се обърне внимание. По отношение обаче, искам да взема и така
за една минута отношение по събираемостта. За миналата година,
администрацията след промените, които бяха направени в структурата на
местни данъци, тази събираемост се увеличи на доколкото знам 97 – 98 %.
Така че по отношение на тази събираемост има изключително повишение.
Натрупаните задължения и просрочените вземания в рамките на тези 58
или 60 млн., бяха сведени и редуцирани в мисля, че до около 40. Това е
тенденция, която може би може да бъде използвана и като буфер в
бюджета и най-вероятно ще бъде използвана като буфер в бюджета, и това
трябва да се види къде и по какъв начин ще бъде разходвано. Така че
промените в администрацията и по отношение на събираемостта, мисля че
тук има доста положително развитие и не би трябвало да се атакува по
този начин без да се посочат точни числа, като събираемост на базата на
предишни години, за да се види, че има повишаване и това нещо в крайна
сметка се стопява от общия баланс на събираемите вземания. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Г-н Пейчев иска да вземе отношение. След това г-н
Станев.
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми съграждани. Тази сесия е може би една от найважните сесии, понеже се приема бюджета за развитието на Варна през

цялата 2016 г. Аз благодаря за направените бележки по отношение на
подготовката на бюджета, за внесения бюджет. Не приемам това, че има
надменност, напротив - общинската администрация участва навсякъде и
там, където и каквото е необходимо да направи и да се вслуша, тя се
вслушва в съветите на всички общински съветници без да определяме кой
от коя политическа сила е. Аз ще направя така кратък анализ на това, което
сме направили като работа през периода на подготовка на бюджета през
цялата бюджетна процедура, защото тя е дълга, сложна и мисля, че трябва
да се даде така необходимото уважение на хората, които са се занимавали с
подготовката на проекта за бюджет, защото това е наистина сложен
бюджетен процес. Искам да кажа, че бюджет 2016 г. беше съставен на
основата на всички нормативни документи и предложенията на кметовете
на райони, на директори на дирекции и на всички второстепенни
разпоредители с бюджет, и на основата на указанията естествено на
Министерството на финансите за съставянето на общинските бюджети.
При подготовката на проекта за бюджет за 2016 г. на Община Варна
целият екип на общинската администрация работи изключително
професионално и организирано, за да се постигне баланс в исканията на
потребителите и възможностите на приходната част на бюджета, тоя
същият да се балансира с приоритет на удовлетворяване на разходната
част. За изпълнение на тази задача бяха съобразени цифрите, които се
готвят в документите за тригодишната бюджетна прогноза, отчетните
данни за изпълнение на бюджета 2015 г., възможностите и нивата на облог
на местните данъци, другите възможности за осигуряване на приходната
част на бюджета, а това са неданъчните приходи, наеми, глоби, лихви,
управление на общинската собственост и други. И много така сериозен
анализ в направление с какви резерви разполагаме на този етап за
повишаване на приходната част на бюджета. Това разбира се е плод на
сериозен труд на обобщаване и систематизиране на всички тези данни,
анализ на същите и излизане с предложение. На тази база и на основата на
систематичния анализ беше постигнат един много добър резултат, като
предложение за бюджет 2016 г., а именно бюджетната рамка, която беше
предложена е в размер на 243 700 000 лв. Искам да подчертая, че
разглеждайки бюджетите на останалите градове, Варна е с един от найвисоките бюджети след столична община. Пловдив – 222 млн., Бургас –
165 млн. Т.е. изводът е, че отново и през тази година кметът на Варна, г-н
Иван Портних, екипът му и общинската администрация поемат
отговорността да предложат на общинския съвет един много амбициозен,
но реалистичен бюджет, който потвърждава финансовата стабилност на
общината и осигурява възможност да реализира и приоритетните
политики, и политиките в останалите области на социално-икономическия
живот насочени към решаване на проблемите на гражданите на град Варна.
Бюджет 2016 г. е и социално ориентиран бюджет, той докосва всички
сфери на обществения живот, насочени към решаване на проблемите на
гражданите и това е видно от факта, че бюджета във функциите

„Образование“, „Здравеопазване“, „Социални дейности“, „БКД“,
съставлява 75 % от общия обем на бюджета. Функция „Образование“ е с
най-висок относителен дял от общият бюджет на общината и представлява
37,4 % в отговор и във връзка с подготовката на Варна за младежка
европейска столица през 2017 г. През 2016 г., Община Варна ще продължи
да работи разбира се усилено и по всички останали направления на
бюджета, а също така и за привличане на външни инвеститори с цел
подобряване на икономическия профил на Варна. Изпълнението на
капиталовата програма е една от основните задачи, а тя от своя страна ще
бъде постоянно допълвана, обогатявана и надграждана, чрез изпълнението
на проекти по различни оперативни програми от фондовете на
Европейския съюз и кохезионния фонд. Отварянето на оперативните
програми през 2016 г. ще даде старт на редица проекти. Община Варна,
всички знаем е определена за междинно звено по оперативна програма
„Региони в растеж“ с индикативен размер на безвъзмездната финансова
помощ в размер на 84 млн. лв., а инвестиционната програма включва
допълнително и списък с резервни обекти на стойност до 42 млн. лв. или
общо индикативна стойност 126 млн. лв. Индикативните обекти и проекти,
и дейности, които Община Варна е идентифицирала за новия програмен
период се съдържат в нейните стратегически документи, а именно в
„Общински план за развитие на Община Варна“ с програма за изпълнение
на 755 проекта, разпределени в 4 приоритетни области. Приоритетна
област I – това е икономически растеж – 149 проекта, индикативна
стойност 236 млн. лв. Област II – подобряване качеството на живот – 268
проекта, 502 млн. лв. Трета област – интегрирано развитие на територията
– 302 проекта на стойност 1 591 000 000 лв. Четвърта област –
сътрудничество - 36 проекта на стойност 179 млн. лв. И вторият
стратегически документ, това е Интегриран план за градско
възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. Включва основен списък със 166
проекта на обща стойност 687 млн. лв. и резервен списък с 39 проекта с
обща стойност 442 млн. лв., или обща индикативна стойност 1 130 000 000
лв. Тези цифри допълнително подсказват какви са целите и задачите на
кмета на Община Варна, на неговия екип, а именно изпълнение на много
амбициозна програма за промяна на Варна, чрез използване на
възможностите на местния бюджет и възможностите предоставени от
европейските фондове. Това е и вторият приоритет посочен в дейността на
администрацията съгласно предложението за бюджет 2016 г. на Община
Варна.
По време на комисиите и сега в изказванията беше засегнат един
много сериозен въпрос по отношение на събираемостта на местните
данъци през 2015 г. Въпросите, които бяха поставени на комисията по
време на комисия „Финанси и бюджет“ бяха свързани с изпълнението на
приходната част, което е основа за формирането на предложението за
бюджет 2016 г. Тук искам да отбележа, че цифрите, които са посочени в
приходната част на бюджета, те наистина са анализирани достатъчно

задълбочено и е направен достатъчно добър разрез във всички
направления, за да могат да бъдат предложени тези цифри, за да разсея
всички тези впечатления, че приходната част на бюджета не се изпълнява,
мога да отбележа, че 2014 г. приходната част на бюджета беше изпълнена
на 111 %. Тази година приходната част на бюджета е изпълнена, аз ще ви
кажа в проценти, по данъци. Данък недвижими имоти – 103 %, данък МПС
– 99 %, туристически данък – 98 %, придобиване – 98,31 %, патентен данък
– 99 %, такса битови отпадъци – 110 %. Това е изпълнението на бюджета.
Цифрите са от 29.12.2015 г. Така че мисля, че това, което се показва от
цифрите надявам се да разсее съмненията за неизпълнение на приходната
част. И освен това тези цифри дават увереност в изпълнението на
приходната част на бюджета през 2016 г.
Допълнително искам да подчертая разбира се, че бюджет 2015 г. е
балансиран, липсват дефицити, т.е. финансовото състояние на Община
Варна е достатъчно стабилно. За това говори разбира се, естествено и
кредитния рейтинг, който е определен от Агенцията за кредитен рейтинг.
Кредитният рейтинг на Община Варна е равен на кредитния рейтинг на
държавата, като под черта е посочено, че кредитният рейтинг на Община
Варна показва много добро развитие и благоприятни характеристики,
позитивна е динамиката на показателите и в следствие на тези фактори
базовият рейтинг на общината е определен на по-високо ниво на оценката
на държавния риск на България и степента му на влияние върху общината
го ограничават до този на държавата. Това са изисквания и на
Европейската комисия по отношение на определянето на кредитните
рейтинги на общините.
По време на комисия „Финанси и бюджет“ аз сравних по функции
бюджет 2016, приложението т.е., за 2016 г. с бюджет 2015 г. По функции и
там ясно и категорично беше посочено, че едно единствено намаление има
във функция „Здравеопазване“, има намаление и в първа функция –
издръжка. Там намалението е с около 700 000 лв., което показва, че не се
залага увеличение на заплатите, както беше посочено и искам да кажа, че
тук отварям една скоба, че увеличение на заплатите в Община Варна не е
имало откакто общинската администрация и този екип работи в Община
Варна, и тук може би общинския съвет е този, общинските съветници са
тези, които трябва да кажат дали всичко това, което е като възнаграждение
и на администрацията, и на ръководството, дали е съотносимо към
дейността, която се извършва на фона на това, което има като
възнаграждение така в държавата. Тук умишлено няма да посочвам цифри.
Тези цифри всеки общински съветник може да ги получи когато пожелае.
И искам да отбележа, че в почти всички функции на бюджета, това беше
казано и от председателя на комисията, има увеличение с изключение на
БКС, където намалението е 17 млн. и то е на базата на това, че в сравнение
с 2015 г., там бяха отчетени два кредита. Всички останали са с увеличение
и това показва, че отново, че се работи по приоритети и стремежът на
кмета и на администрацията е повече средства, по-амбициозни задачи и в

образованието, и в социалните дейности, и в икономическите дейности, и в
отбрана и сигурност. Сигурно можем да говорим още много.
Искам да кажа и това, което беше споменато по отношение на
буфери в бюджета. Аз не го наричам буфери. Аз казвам и считам, че това
са резерви за осигуряване на приходната част на бюджета. Като първи
резерв, като резерви имам тук около десетина пункта, ще спомена само два
- три. Като първи пункт, който като резерв осигуряван изпълнението на
приходната част на бюджета или поне така считаме, че ще осигури, това е
реализирането на мерките за намаляването обема на просрочените
задължения, които към момента са за давностен период 2011 - 2015 г.
около 40 млн. С цифрата, която е влязла вече за 2015 г., неплатените
задължения. Така че тази цифра, която беше спомената за 60 млн., тя беше
стопена на 27 млн. Вторият резерв, това е реализиране на мерки за
оптимизация на административните структури чрез провеждане на
структурна реформа на всички нива, включително и в структурите на
второстепенните разпоредители. Естествено подобряване дейността на
структурите ангажирани със събиране на неданъчните приходи, а именно
поемане на отговорността за повишаване на резултатите в приходната част
от бюджета от районните администрации, кметствата и дирекциите в
общината. Като резерви тук беше посочено и аз мога да потвърдя, че като
резерв мога да посоча дейността в сферата на общинската икономика, в
управлението на собствеността и още редица направления, които могат да
бъдат посочени като резерви за изпълнение на приходната част на бюджет
2016 г.
В обобщение мога да посоча, че предложението за бюджет 2016 г. е
адекватно на исканията на потребителите, за разходната част на бюджета, а
приходната част е планирана на основата на анализ и дава достатъчно
увереност, че може да бъде изпълнена, т.е. може да осигури планираната
разходна част. Този проект за бюджет ще се реализира при строга
финансова дисциплина, за запазване на финансовата стабилност 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, г-н Пейчев. Д-р Станев.
Янко СТАНЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Първо ще започна с
това, че не съм съгласен с последните думи на г-н Пейчев. Въобще не е
лесно от около 1 млрд. искания първоначално вероятно на
първостепенните, второстепенните изпълнители на бюджета да ги свалите
на 240 млн. Това е ад, защото всеки един ръководител на съответния
сектор би желал средносрочната и дългосрочната му програма да се

изпълнява в краткосрочен план с бюджетиране, затова първоначалните
искания, които се отправят при формирането и остойностяването на
съответните проекти в различните сектори, винаги са средно около 800
млн. Така че това в кръга на шегата. Те се свиват постепенно в зависимост
от … Вярно е … 800 ли бяха тази година? … Обикновено са … Милиард
близо отиват, тази година не съм проверявал, но не искам да бъда на
мястото на тези финансисти.
Сега конкретно по бюджета. Бих могъл да се съглася с тезите на
всички колеги, които се изказаха в началото, включително и с найкритичните – за отчета, за някои параметри, които показват и неясно са
показани определени тенденции, макар г-н Пейчев след това да показа
доста друго сериозно отношение към цифрите. Бих могъл да се съглася с
това. Но аз ще кажа следното - законодателя предвидил ли е тази
възможност? Дал ли е тази възможност? Дал е. Има ли я в закона, в рамка?
Има я. Кой няма да се възползва от това? Друг е въпроса, че при посериозно поставяне на въпросите е то стана ясно на всички тук в залата, че
има около 100 % изпълнение на местните приходи, даже сигурно средно
като сложим 110 на такса смет ще станат и малко повече от 100 %. Да не
казваме нали преди да са окончателни цифрите, че някой път с 5 000 лв. не
излизат нагоре - надолу и получава се проблем в залата. Аз не съм
съгласен с тезата обаче, че бюджета не е рационален. Напротив, ако някой
в тази зала стане и ми предложи рационално средство аз ще го приема
веднага. Честно го казвам. Честно, откровено ще го приема веднага. Няма
нормален човек, който да не приеме мярка за бюджетиране независимо в
коя част, която в единия случай да увеличава приходите, в другия случай
да оптимизира разходите. Кой? Аз не говоря за изпълнение след това.
Говоря за това гласуване. Затова не съм съгласен с това. От този бюджет
лъха на рационалност. Лъха на реализъм. … Категорично не съм съгласен.
Прилича ми на кандидат - депутатски или кандидат нашите там дебат,
който водим иначе преди изборите. Това е съвсем друг тип дебат. И найвече, когато се критикуват конкретни неща, конкретни мерки трябва да се
предлагат. Аз ще кажа, че този бюджет и въобще организацията на
бюджетирането в Община Варна и тези хора, които се занимават, той е
постигнал своите фискални цели, той е спазил всички правила от чл. 30 до
чл. 32 от Закона за публичните финанси. И вътре много ясно са описани
задълженията на всички, които се занимават с финанси. Никой не говори
за това, че нали подхвърлят се, не надвишават 15 % от средно годишния
размер на отчетените разходи, задълженията за разходите на бюджета.
Никой. Казва се приближава напред - назад. Бюджетното салдо на
общината кога е било отрицателно? Ето тук има съветници по 12, 13
години, обаче нали като дойде бюджета нещо почваме … Днеска не чух
„кухи обеми“ … Имаше ли? ... Значи не съм бил тука или съм пропуснал.
И за кухите обеми ще разговаряме. Просрочени задължения на общината.
Друг бич. Нали понеже говорим и сравняваме. Къде ги виждате тези
просрочени задължения? Ние по закон имаме право до 5 % да имаме

просрочени задължения. Аз не виждам в бюджета просрочени задължения.
Никой не стана да каже а бе джанъм тези хора … /н.р./, как са го направили
това магьосничество. Освен това смея да твърдя и го казах на комисия, без
никой да ми се обижда, защото аз признавам правото не само на
опозицията, правото и на управляващите да имат различни тези по
различни въпроси. Независимо какво стои зад тези тези. Но местната
общност, както обичам да казвам, дава своята оценка за живота във Варна
изграждан основно на база на общинския бюджет, който е един мощен
инструмент във формирането на икономическа среда за развитие на
дребния и на средния бизнес. Това е истината. Погледнете ни програмите,
погледнете ни нещата и ще разберете. Нали тези пари отиват надолу. Е,
най-голямата критика - бил по-нисък бюджета. Даже тука по време на
комисия някой ми изтърси Бургас - 300 млн. бюджет, туй – онуй. 164 млн.
даже не 165. 164 млн. е бюджетът на Бургас. 90 млн. са им местните
приходи. … Сега, аз живея със самочувствието, че живея в града, който
има една от най-стабилните финансови системи. И затова аз простичко
давам оценка за бюджета и за финансовото състояние на общината на база
на сериозните показатели. Имаме една система от критерии, от финансови
показатели определени за наблюдение на бюджета. Всички вие сте ги
изчели, вероятно и в докладите. Аз не виждам там признаци за финансова
нестабилност. Напротив, виждам признаци за финансова стабилност, ако
някой иска да дебатираме мога да дебатирам спокойно в тази част. Няма
нарочно … Г-н Пейчев говори за събираемостта, за така наречените
„буфери“, за тъй наречените „кухи обеми“. Как искате да не увеличаваме
непрекъснато изискванията си към администрацията, но те трябва да са на
последния стадий на … /н.р./ Едно време в тази зала само дето не се биех с
Димо Стоев. Ама всеки финансист, който не е заинтересован ще иска - дай
да направим едно по-ниско планче, какъв е зора. Едно по-ниско планче, за
да може да се преизпълни. Че едно време се и разпределяха излишъците в
края на годината. Аз помня и тези времена. Тук имаме максимална степен
на напрежение. Слагаме нарочно напрегнат бюджет, за да може
администрацията да работи, ние да работим … Съгласен съм, не можем да
контролираме или не искаме, защото не искаме да придобием
необходимите компетенции за това. Това е изисква много четене, много
анализи, много помощ от експерти, за да можеш да бъдеш в помощ на
някой, който сам е експерт срещу теб. Индикаторите за изпълнение на
бюджета – е, че коя година точно не са изпълнени? Ние не сме номер 1 в
света, но в тази държава, в нашата република ние сме една от найфинансово стабилните институции, при всичките бури, които сме взели.
Казвате кредити сме дърпали, имаме висок кредите рейтинг, обаче въпреки
това имаме през 2017, 2018, не знам дали го каза някой, ще плащаме много
нали по дългове. Ами ако не бяхме ги взели тогава тези пари сега щяха да
струват три пъти повече тези мероприятия, които направихме. Само един
център в „Младост“ щеше да струва 70 млн. Ние за 30 и няколко милиона
го направихме.

Второ. Оптимизиране структурите, численост на персонала, график
на изпълнението им, всичко това го чуваме. Администрацията го има
предвид при оптимизацията на разходите, обаче аз не чух някой съветник,
на някоя комисия да поиска целеви стойности. Защото нали когато искаме
оптимизация - целеви стойности. Не съм съгласен с популистическата теза
за ниските заплати. Срамно е, че в част от общинската икономика
работещите са на минимални работни заплати. Това е позор. Да ме чуят
хубаво от трибуната общинските фирми, общинските дружества, които си
позволяват лукса да държат служители на минимални работни заплати.
Второ. Как ще сравните напрежението и отговорността на община с втори
по големина бюджет в България, с желание да достигне икономически
темпове на развитие на база на фискалното си управление, и на другите
мерки, как ще ги сравните с една община … Ами че мене ме е срам. От
това, че един заместник - кмет при нас получава по-малка заплата от
община, която … Айде да не казвам …. /н.р./ ще кажат тука са понеже г-н
Пейчев се изказа. Един директор на дирекция получава два пъти по-малка
заплата отколкото един директор на дирекция в министерство. На Община
Варна. Което и да е министерство. Затова аз съм за категорично вдигане на
заплатите. Това разбира се е процес, в който се изчислява. Смятам, че
общинския съвет … Как ще привлечете един нормално кадърен човек,
когато частния сектор ще му предложат 3 500 лв. заплата. Имам такова
познание за един добър управленец от Община Варна - дават 3 500 лв. в
частния сектор. Що стои тук и аз се чудя. Няма да стои вечно. Ще си
вдигне чукалата един ден и ще замине. После не можем да използваме
капацитета на този и онзи. В края на краищата щях да отговоря на
повечето неща, които са за буферите, за събираемостта, но тук ясно и
точно стана всичко. Само … Всъщност ключовата дума между Общински
съвет и общинската администрация, аз не се чувствам като член на
администрацията. Няма как някой от администрацията да ми нареди. Няма
как обаче и аз да наредя на някой от администрацията. Това също го е
предвидил законодателя, ако обаче искаме взаимно да си помагаме това е
ключовата дума – „взаимодействие“ и затова аз смятам, че в политически
план се решава този проблем. Това е вече политически проблем, затова аз
съм за действията на тази администрация, защото политически така съм
определен и не се крия. Даже не ме интересува и какво мислят останалите
ми колеги в общинския съвет, тъй като не съм политически зависим от
никой. Нито от ГЕРБ, нито от БСП, нито от която и да е била политическа
партия. Но аз имам позиция, че този бюджет е рационален, положителен,
добър за варненци. Не знам за общинския съвет, за общинската
администрация, но за варненци този бюджет е добър, защото осигурява
развитие на града и така както миналата година бюджета повиши
макрорамката си, така ще видите, че следващата, тази година - накрая
гледайте макрорамката, не ми говорете от сега. Макрорамката понижена.
Накрая да гледаме, накрая на годината. Петте минути, г-н Атанасов, седни
си бе, спокойно. Можеш да чуеш нещо от миналите времена. И най-

важното с този бюджет, което искам да кажа в политически план. Какъв е
знакът, който даваме към Варна? Знакът е че сме разумни, рационални и не
се колебаем да вземаме решения в трудна ситуация и то решения, които
отговарят на интересите на местната общност, на тези които са гласували
за нас. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, д-р Станев. Г-жо Гърдева, заповядайте.
Марица ГЪРДЕВА
Уважаеми господа заместник - кметове, уважаеми г-н председател на
Общински съвет – Варна, уважаеми колеги, дами и господа граждани на
град Варна. Ние от групата на ПП „ГЕРБ“, като най-голяма политическа
група в този Общински съвет много внимателно изслушахме всички
мнения и съображения на колегите си от другите политически сили по
отношение на бюджета на Община Варна. След малко ни предстои да
вземем едно от най-важните решения за годината, защото предстои да
гласуваме не просто „за“ макрорамката на бюджета, а да гласуваме за
бъдещето на Варна и на варненци през 2016 г. и по-нататък. Според нас
новият общински бюджет е добре структуриран, максимално социален и
обвързан с всички приоритети на общината, така че да осигури развитието
на града ни не само през следващата година, а и през следващите няколко
години. Най-хубавото, е че той гарантира финансова стабилност, която
открива възможности в един по-дългосрочен план и този план надхвърля
далеч границите на бюджетната година. Тук говорихме за европейски
проекти и всички знаем, че европейските проекти са ускорител на растежа
на един град и това не са просто празни думи, защото всеки един от нас
ако излезе на улицата ще види какво се случи и се случва с Варна
благодарение на европейските средства. Затова и усилията на Община
Варна в тази посока ще продължават. През тази година предстои да бъдат
успешно довършени и реализирани някои от проектите, които бяха
започнати през предните години, но най-хубавото е, че има проектна
готовност, за да запазим темпото за развитие на града и да продължим
положителните промени заедно с администрацията. Изключително
положително е, че бюджет 2016 г. залага на строга финансова дисциплина.
Така ще допринесем и за повишаването на добавената стойност на
общинските инвестиции. Не е допуснато и никакво отстъпление по
отношение на приоритетите. Обезпечаване на развитието на
образованието, на социалните дейности, на здравеопазването и разбира се
на културата. Сериозен финансов ангажимент е поет и към младежките
дейности за развитието на младежките политики и това е знак за
амбицията ни да се поддържа тяхното високо ниво, особено в контекстна
на спечелената от Варна престижна титла – Европейска младежка столица
през 2017 г. Виждаме, че зад всяка една цифра стои една заявка за сериозна
работа, но аз съм сигурна, че с отговорност, последователност, със

съвместните усилия на Общински съвет и на общинската администрация
при добра координация ще успеем да реализираме и най-амбициозните
политики и проекти, които залагаме. Нашата група ще подкрепи този
бюджет, който е реалистичен и полезен за развитието на Община Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-жо Гърдева. Други колеги? Не виждам. Г-жо Савова,
заповядайте. Ще ви наричам „колега“, накрая.
Веселина САВОВА
То общо взето е така. След като успяхме преди време да допускаме
граждани пред микрофона, слава Богу така става. Сега въпросът … Много
кратка ще бъда. Провокирано ми е изказването от думите на г-н Гуцанов.
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля за тишина само.
Веселина САВОВА
За взаимоотношение на опозиция и администрация. Трима души сме
в тази зала, които знаем десетилетия назад какво се е случило. Това сме аз,
г-н Гуцанов и г-н Станев. И тъй като тези десетилетия Варна имаше
период, в който имаше наистина много силен демократичен дух, когато
през 2002 г. нещата се промениха, значи всеки друг, ако беше казал това,
което каза г-н Гуцанов, щях да го приема, но когато през 2002 нещата се
промениха с 4-ма съветника, които се обърнаха и отидоха и направиха
мнозинство, тогава всъщност на нас ни беше показано какво значи когато
опозицията си позволява да говори. Години минаха и в момента в тази зала
съветниците не са свободни да говорят по простата причина, че беше
създадена за тези години една система на взаимоотношения, които нямат
нищо общо с политическите сили. Така че, когато говори г-н Гуцанов за
опозиция аз си спомням какво бях като опозиция при него и какви бяха
резултатите от взаимодействията с г-н Йорданов. В момента това, което
призовавам това мнозинство на ГЕРБ и с хората, които подкрепят ГЕРБ, е
да разчупят този модел наложен през тези десетилетия. Надявам се през
това десетилетие, надявам се това да се случи. В същото време се надявам
съветниците в тази зала да могат да се изказват без да се притесняват, че
политическа сила им стои на главата, защото те първо са общински
съветници и после са политически представители. И се надявам така
наречената дясна опозиция, ако я има - също да се изказва, когато се
говори за бюджет и за каквито и да е други теми в тази зала, защото иначе
става скучно да ви отразяваме. Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-жо Савова. Други мнения и съображения? Колеги,
подлагам на гласуване така предложения от председателя на комисията
проект за бюджет за 2016 г. на Община Варна.
Чухме всички. … Чухме всички, че трябва да гласувате „против“.
Борислав ГУЦАНОВ
………………. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Партийните указания, ето за г-жа Савова.
Борислав ГУЦАНОВ
………………. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Има проблем с гласуването? … Моля системата … Да, ще го
подложим повторно на гласуване. … Резултатите по така проведеното
гласуване са: за – 27; против – 3; въздържали се – 1; отсъстващи – 20.
Подлагам повторно на гласуване, предвид факта, че много от колегите …
Моля системните администратори да се намесят. … 27 казах, не 5. … А,
още малко – не чух. … Г-н Златев също има проблем с таблета. По цялата
редица. … Рестартирайте си, колеги моля ви таблета - предвид факта, че
дълго време по време на изказванията … Натиснете изход и отново влезте
в системата. … Предвид дългите дебати най-вероятно системата има
нужда от рестарт. … Рестартирахте ли системата?
Колеги, повторно гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

106-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 50

от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., чл. 94 и
чл. 39 от Закона за публичните финанси, и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД16000491ВН/11.01.2016 г. и рег. №
РД16000493ВН/11.01.2016 г., Общински съвет – Варна:
І. Приема бюджета на Община Варна за 2016 г. за приходите и
разходите, както следва:
(в лв.)
1.

ПРИХОДИ - ВСИЧКО по (Пр. № 1), в т.ч.:

243 700 000

1.1.

Приходи за делегирани от държавата дейности

99 739 006

а/

Обща субсидия за държавни дейности по § 31-11

93 804 943

б/

Неданъчни приходи от държавни дейности

в/

Преходен остатък за държавни дейности от 2015 г.
по (Пр. № 11), в т.ч. за:
- Ф-я Отбрана и сигурност
- Ф-я Образование
- Ф-я Здравеопазване
- Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи
- Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности
- Ф-я Икономически дейности и услуги

544 780
5 389 283

411 824
3 727 158
382 692
622 533
35 847
209 229

а/

Местни приходи, в т.ч.:
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Имуществени и други данъци

б/

Неданъчни приходи

55 038 554

в/

Операции с нефинансови активи

5 800 000

II.

Бюджетни взаимоотношения:
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 /пътен данък/

/-6 879 252/

1.2.
I.

а/

б/
в/
г/

2. Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи-§ 31–13, в
т.ч.:
Трансфери между бюджети
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС
Временни безлихвени заеми, в т.ч.:
*временни безлихвени заеми м/у бюджети и с/ки за средствата
от ЕС
* погашения по заеми от ПУДООС (-)

143 960 994
133 988 554
73 150 000

4 308 800
2 467 400
132 700
2 334 700
1 841 400
/-3 909 432/
/-11 535 949/
4 257 329
11 845 995
/- 7 588 666/

Финансиране на бюджетно салдо, в т.ч.:
преходен остатък за местни дейности и дофинансиране на
държавните дейности

16 851 692

2.

РАЗХОДИ - ВСИЧКО по (Пр. № 2, Пр. № 3), в т.ч.:

243 700 000

2.1.

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

III.

2.2.
а/
б/

16 556 697

99 739 006
143 960 994
134 172 036
9 788 958

ІІ.

ІІІ.

Приема разходите по функции, (Пр. № 2 и Пр. № 3), в т.ч.:

243 700 000

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

15 673 000
2 889 000

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/
- дейност„Чистота”, в т.ч. преходен остатък – 2 647 893 лв. /Пр.
№ 7/
- дейност „Други дейности по транспорта” /Пр. № 9/
- Преходен остатък от облигационен заем /Пр. № 12/

91 196 000
14 638 000
14 267 000
61 819 000
13 693 000
26 432 000
3 093 000

14 659 400
8 735 589
29 647 893
9 881 160
4 573 833

- Общински предприятия и дейности със съответните стойности /Пр. № 6а/;
- Програма за проектиране на обекти по бюджета за 2016 г. – 2017 г. /Пр. № 23/;
- дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа“ /Пр. № 4а/ – 14
013 773;
/без разходите на общинско предприятие „Паркинги и синя зона“/
- дейност 629 „Др. дейности по опазване на околната среда“ по § 51 и § 52 /Пр. № 4б/ –
9 812 154.

ІV. Приема Капиталова програма в размер на 31 144 149 лв. /Пр.
№ 2, Пр. № 3, Пр. № 4/ и разшифровка на капиталовите разходи за
съфинансиране на проекти по програми на Европейския съюз по
договори за безвъзмездна финансова помощ /Пр. № 34/.
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. 43 от ПМС №

380/29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2016 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 начислените
трудови възнаграждения за служителите, съгласно чл. 44 от ПМС №
380/29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
1.2. Представителни разходи, съгласно чл. 42 от ПМС №
380/29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2016 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 13 000 лв. по §
43 „Субсидии 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 22 000 лв.
по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“;
2.1.3. „Лечение с метадон на лица зависими към опиоиди” - целево
финансиране в размер на 100 000 лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
2.1.4. „Детско зрение” - целево финансиране в размер на 25 000 лв.
по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“;
2.1.5. „Профилактика на глаукомата” - целево финансиране в размер
на 15 000 лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност
„Други дейности по здравеопазване“;
2.1.6. „Профилактика на сънната апнея” - целево финансиране в
размер на 20 000 лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“;
2.2. Социална програма на Община Варна по бюджета за 2016 г., в
т.ч. субсидии в размер на 52 000 лв. по § 45 „Субсидии за организации с
нестопанска цел“ /Пр. № 16/;
2.3. Програма „Спорт” – 1 715 000 лв., в т.ч. субсидии за спортни
клубове и организации – 916 500 лв. по § 45 „Субсидии за организации с
нестопанска цел“, дейност „Спортни бази за спорт за всички“ /Пр. № 25/;
2.4. Програма „Младежки дейности” – 884 100 лв., в т.ч. субсидии в
размер на 331 000 лв. по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска
цел“, дейност „Други дейности за младежта“ /Пр. № 26/;

2.5. „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и
млади хора“ – 330 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 125 000 лв. по § 45
„Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности
по вътрешната сигурност“ /Пр. № 27/;
2.6. „Социален туризъм“ – 15 000 лв. субсидии по § 43 „Субсидии за
нефинансови предприятия“, дейност „Туристически бази“ /Пр. № 28/;
2.7. „Програма за насърчаване творческите заложби на ученици и
студенти с изявени дарби“ – 145 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 47 500
лв. по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по образованието“ /Пр. № 29/;
2.8. „Програма за образователна интеграция на деца и ученици от
различни етнически групи“ – 80 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 35 000
лв. по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по образованието“ /Пр. № 30/;
2.9. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите
кадри“ - 70 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 5 000 лв. по § 45 „Субсидии
за организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по
образованието“ /Пр. № 31/;
2.10. „Международни и местни културни прояви“ – 2 704 000 лв., в
т.ч. субсидии в размер на 795 000 лв. по § 45 „Субсидии за организации с
нестопанска цел“ и 340 000 лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по културата“ за общински фонд
„Култура“ /Пр. № 24/;
2.11. Целеви разходи за гориво за отопление на културни институции
в размер на 100 000 лв. в дейност 736 „ОФД и опери“.
3. Предоставя и утвърждава целеви субсидии и трансфери, както
следва:
3.1. целева субсидия за „СБАЛОЗ Д-р М. Марков - Варна“ ЕООД за
довършителни СМР за бункер за линеен ускорител и отделение по
лъчетерапия за 36 579 лв., § 55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“;
3.2. целева субсидия на „Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина 1 – 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 за нефинансови
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.3. целева субсидия за провеждане на съвместна инициатива със
„Сдружение за термична травма и пластична хирургия“ в размер на 1 000
лв. по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по здравеопазване“;
3.4. целева субсидия на ДКЦ „Чайка“ ЕООД в размер на 33 600 лв., в
т.ч. за проектиране и изграждане на външна кула за асансьор, § 55
„Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;

3.5. целева субсидия на Българска асоциация на сомелиерите и
виноценителите в размер на 3 000 лв. за провеждане на национално
изложение „Фестивал Вино и храна“, по § 45 „Субсидии за организации 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 9 500 лв. по
§ 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по икономиката“;
3.7. целева субсидия на Варненската туристическа камара за
провеждане на Национален кулинарен фестивал „Варна 2016“ в размер на
7 500 лв. по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност
„Други дейности по икономиката“;
3.8. целева субсидия на Съюза на екскурзоводите в България за
организиране на международна балканска екскурзоводска конференция в
размер на 7 000 лв. по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“,
дейност „Други дейности по икономиката“;
3.9. трансфери за подпомагане дейността на културни институти,
съгласно сключени договори с Министерство на културата по § 61
„Трансфери между бюджети“, както следва:
- за ТМПЦ – 200 000 лв.
- за Държавен куклен театър – 50 000 лв.
- за постановки с участието на ТМПЦ в Международен музикален
фестивал – 66 000 лв.
3.10. целева субсидия за църковното настоятелство на храм „Св. мчк.
Прокопий Варненски“ за довършителни работи по изграждане на храма 150 000 лв., по § 45 „Субсидии за организации 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 1 – Варна“
ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 13 000 лв. по § 43 „Субсидии за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
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 1 - Варна“ ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 22 000 лв. по
§ 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности
по здравеопазване“;
3.11.3. по програма „Лечение с метадон на лица зависими към
опиоиди” - целево финансиране на „АГП СМП – Център за психично
здраве - Варна“ ЕООД в размер на 100 000 лв. по § 43 „Субсидии за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.11.4. 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 за нефинансови предприятия“,
дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.11.5. 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 за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.11.6. по програма „Профилактика на сънната апнея” - целево
финансиране в размер на 20 000 лв. на „Многопрофилна болница за
активно лечение „Света Анна“ - Варна“ АД, по § 43 „Субсидии за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;
3.11.7. по „Социална програма“ - целево финансиране на проекти на
неправителствени организации по § 45 „Субсидии за организации с
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по социалното осигуряване“ в
размер на 30 000 лв. /Пр. № 16/;
3.11.8. 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 за организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности
по социалното осигуряване“ в размер на 15 000 лв. /Пр. № 16/;
3.11.9. по „Социална програма“ - целево финансиране на Български
червен кръст за организиране на коледен благотворителен концерт „Заедно
за Коледа“, по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност
„Други дейности по социалното осигуряване“ в размер на 7 000 лв. /Пр. №
16/;
3.11.10. по „Програма за превенция на рисковото поведение сред
деца и млади хора“ – 330 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 125 000 лв. по
§ 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други
дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. № 27/;
3.11.11. по програма „Спорт” – 916 500 лв. по § 45 „Субсидии за
организации с нестопанска цел“, дейност „Спортни бази за спорт за
всички“ /Пр. № 25/;
3.11.12. по програма „Младежки дейности” - 331 000 лв. по § 45
„Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности за
младежта“ /Пр. № 26/;
3.11.13. по програма „Социален туризъм“ - 15 000 лв. субсидии по §
43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Туристически бази“
/Пр. № 28/;
3.11.14. по „Програма за насърчаване творческите заложби на
ученици и студенти с изявени дарби“ – 47 500 лв. по § 45 „Субсидии за
организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по
образованието“ /Пр. № 29/;
3.11.15. по „Програма за образователна интеграция на деца и
ученици от различни етнически групи“ – 35 000 лв. по § 45 „Субсидии за

организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по
образованието“ /Пр. № 30/;
3.11.16. по „Програма за квалификация и насърчаване на
педагогическите кадри“ - 5 000 лв. по § 45 „Субсидии за организации с
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. № 31/;
3.11.17. по програма „Международни и местни културни прояви“ 645 000 лв. по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ и 340 000
лв. по § 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други
дейности по културата“ за общински фонд „Култура“ /Пр. № 24/.
3.12. Упълномощава кмета на Община Варна да договори
допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите
субсидии и трансфери по точки 3.1. - 3.11.
4. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински
съвет - Варна по § 42 „Помощи по решение на Общински съвет“, както
следва:
4.1. Подпомагане на лечението на граждани от бюджета на дейност
„Други дейности по здравеопазването” – 121 000 лв., Пр. № 2;
4.2. Подпомагане на двойки за ин витро процедура от бюджета на
дейност „Други дейности по здравеопазването” – 152 123 лв., в т.ч. 52 123
лв. преходни от 2015 г., /Пр. № 2/;
4.3. Отпускане на финансови средства за наем на жилище на един
високоспециализиран лекар, нает на работа в „УМБАЛ „Света Марина“ –
Варна“ ЕАД, който не е жител на гр. Варна в размер на 6 500 лв., дейност
„Други дейности по здравеопазването” /Пр. № 2/;
4.4. Социално битови разходи на социално слаби граждани – по
бюджета на дейност „Други служби и дейности по социалното
осигуряване” – 157 750 лв. в т.ч. 27 750 лв. преходни от 2015 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” - 7 774 160 лв., в т.ч.
86 000 лв. преходни от 2015 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 20 460 лв. под формата на
дофинансиране на държавната дейност по § 42-02 „Обезщетения и помощи
по социалното подпомагане“ /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 24 156 лв. под формата

на дофинансиране на държавната дейност по § 42-02 „Обезщетения и
помощи по социалното подпомагане“ /Пр. № 2, Пр. № 16/;
4.10. Разходи от приходи от дарения в размер на 248 522 лв., в т.ч.
234 936 лв. по § 42-02 „Обезщетения и помощи по социалното
подпомагане“ и 13 586 лв., § 10-20 „Разходи за външни услуги“ в местна
дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии“.
5. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от
туристическия данък за 2016 г. /Пр. № 19/.
6. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от
концесионни плащания през 2016 г. /Пр. № 32/.
7. Разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя на
безстопанствените кучета – 28 000 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 2016 г. в
размер на 21 945 980 лв., /Пр. № 11/.
ІX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 4 от
Закона за публичните финанси, 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 ЗМСМА и чл. 127, ал. 3 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна приема разчет на
разходите, финансирани от приватизационни сделки в размер на 824
855 лв., в т.ч. за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи /91
%/ в размер на 728 000 лв. и разходи, свързани с приватизационния процес
/9 %/ в размер на 96 855 лв., вкл. преходен остатък от 2015 г. – 24 855 лв.
/Пр. № 13/.
XI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2016 г. и чл. 94, ал. 2 и ал. 3,
т. 6 от Закона за публичните финанси, 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 1 841 400 лв.
/Пр. № 10/.

XII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3,
т. 4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна приема
просрочените вземания, които ще бъдат събрани през 2016 г. /Пр. № 14/.
XIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3,
т. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя
план-график за разплащане на просрочените задължения от 2015 г. /Пр.
№ 15/.
XIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3,
т. 8 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява
индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз и планирани трансфери за съфинансиране на проекти по програми на
ЕС /Пр. № 34, Пр. № 34а и Пр. № 1/.
XV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3,
т. 9 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява
актуализирана бюджетната прогноза за местни дейности за периода
2016 - 2018 г., съгласно приложение /Пр. № 33/.
XVІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА,
Общински съвет – Варна определя второстепенните разпоредители с
бюджет за 2016 г., съгласно приложение /Пр. № 20/.
XVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал.
3, т. 1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна
определя максимален размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през 2016 г. в размер на 153 470 000 лв.
XVIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал.
3, т. 2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна
определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2016 г. в размер на 201 700 000 лв.
XIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 39 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя:
1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет
през 2016 г. - до 29 997 901 лв.
2. Максимален дълг към 31.12.2016 г. до 81 299 066 лв.
3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да
бъдат издадени през 2016 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 31.12.2016 г. - до 5 % от общата сума на

приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет
за изпълнението на бюджета на Община Варна.
XX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА,
Общински съвет - Варна определя при изпълнението на бюджета за 2016 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.
XXI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА 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.
XXII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 126 от Закона
за публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие временно
свободните средства по бюджета на Община Варна 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 Община Варна фискални
правила, като не се променя предназначението на средствата в края на
годината.
XXIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА,
Общински съвет – Варна приема за сведение протокола от публичното
обсъждане на бюджета за 2016 г. и очакваното изпълнение на бюджета за
2015 г. /Пр. № 35/.
XXIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА 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:
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 на Община
Варна 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.
XXV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, 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 № 15326(32)/12.06.2014 г., възлага на кмета на Община Варна средствата за
хранене на децата в детските градини и ОДЗ да им бъдат определени и
утвърдени със самостоятелни бюджети, извън делегираните им бюджети;
– да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди разпределението;
– да разработва и изменя, при необходимост, индикативен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз по оперативните програми,
съгласно изискванията на Министерство на финансите;
– да включва информацията по чл. 125, ал. 4 по Закона за публичните
финанси, в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

Резултати от гласуването: за – 39; против – 4; въздържали се – 3;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Имаме бюджет за 2016 г.
Г-н Ганев за протокола „за“.
Специални благодарности към администрацията и г-н Портних за
работата, която изпълнихте. Заповядайте, г-н кмете.
Иван ПОРТНИХ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми съграждани. Благодаря за това, че общинския съвет
активно работи в хода на изготвянето на бюджета и го подкрепи. Този
бюджет наистина е реалистичен, този бюджет ни дава възможност да
продължим започнатото. За година и половина показахме, че Варна може
да се развива с различна скорост. С така приетият бюджет съм абсолютно
убеден, че заедно с ускорени темпове ще продължим напред. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н кмет. Г-н Иванов, имате думата. Още едно две
предложения, ако е възможно и да направим обедна почивка.
Станислав ИВАНОВ
Благодаря, г-н председател, г-н кмет. Колеги, продължаваме със
следваща точка две:

107-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.

27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и по
предложение
от
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД16000871ВН/14.01.2016 г., Общински съвет – Варна съгласува
Стратегически план за дейността на Звено за вътрешен одит в Община
Варна за периода 2016 – 2018 г. и Годишен план за одитните
ангажименти на Звено за вътрешен одит за 2016 г., съгласно приложение
№ 1 и № 2 към настоящото решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. В режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 4, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ
Колеги, преминаваме към трета точка:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по предложение
от кмета на Община Варна с рег. № РД12002963ВН-845ВН/14.01.2016 г.,
Общински съвет – Варна във връзка със свое решение № 2257-4(42)/05,

06.08.2015 г., решение № 828-4(15)/20.02.2013 г., т. ХVІІ за поет
общински дълг в размер на 31 849 941,00 (тридесет и един милиона
осемстотин четиридесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и
един) лева, и във връзка с удължаване срока на Договор за
безвъзмездна финансова помощ № ВG161РО001/1.5-03/2011/002,
упълномощава кмета на Община Варна да издаде в полза на
Министерство на регионалното развитие и благоустройство,
Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007
- 2013 г. – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“,
нова Запис на заповед по образец със срок на предявяване за плащане
до 09.09.2016 г., (два месеца след приключване на проекта), гарантиращ
пълния размер на полученото авансово плащане – 31 849 941,00
(тридесет и един милиона осемстотин четиридесет и девет хиляди
деветстотин четиридесет и един) лева за изпълнение на проект №
ВG161РО001/1.5-03/2011/002 „Интегриран градски транспорт на Варна“,
по схема № ВG161РО001/1.5-03/2011/ „Подкрепа за интегриран градски
транспорт в петте големи града“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“, Операция 1.5: „Системи за устойчив
градски транспорт“.
Запис на заповед със срок на предявяване 09.09.2016 г. да се
предаде на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 - 2013 г. след предаване от негова страна на Запис на
заповед със срок на предявяване 29.02.2016 г. в размер на полученото
авансово плащане – 31 849 941,00 (тридесет и един милиона осемстотин
четиридесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и един) лева,
поета като общински дълг с решения № 2257-4(42)/05, 06.08.2015 г. и №
828-4(15)/20.02.2013 г. на Общински съвет – Варна, съгласно
приложение към настоящото решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, имате думата. Г-н Гуцанов, заповядайте.
Борислав ГУЦАНОВ
Аз го поставих въпроса и на комисията по „Финанси и бюджет“, че
това е най-големият проект от 114 млн. Ясно е, че трябва отново да се
подкрепи подобно виждане за удължаване на срока. От друга страна обаче
има ли някой в Общинския съвет, който да е запознат изпълнени ли са
ангажиментите, не са ли изпълнени? Имаме ли наказателни процедури или
нямаме? Вярно ли е това, което се коментира в медиите или не е вярно? Че
вече със 6 млн. общината е наказана по този проект. Дали е така или не е
така? Всички знаем, че от 31.12.2015 г. всички срокове изтекоха. Мисля, че
е съвсем нормално и логично общинския съвет да знае всички
подробности, които са свързани с интегрирания градски транспорт, с
регионалното министерство, ангажиментите, които са поемани и къде се
намира в момента общината, защото ако действително са верни тези

писаници то тогава нещата изглеждат доста странни. Защо, кой и как не е
изпълнил своите ангажименти? Защото 6 млн. са много пари. Затова аз
мисля, че беше редно и честно казано ми е трудно обяснимо, защо няма
подобна информация, което отново се връщам на изказването си от преди
10 мин., че опозицията не го прави с лошо и мисля, че беше разумно
съветниците да са запознати. Иначе излиза, че нещо се крие от страна на
администрацията и че нещо не е редно. Което аз дълбоко се съмнявам, но
така излизат фактите. Щом като няма тази информация, която беше съвсем
логична и съвсем нормална. Говорим за 32 млн., не говорим за милион, не
говорим за два. И каквито и да е обяснения от тук нататък да се дават
винаги сянката ще остане, г-н председател.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Гуцанов. Аз няма да давам обяснения, просто ще
припомня, че на комисия предложих да направим нарочно заседание на
комисия, на което да бъде даден отчет за изпълнение на проекта, ако го
приемате като обяснение.
Борислав ГУЦАНОВ
……………….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Приехме го на комисия това нещо да го направим.
Борислав ГУЦАНОВ
……………….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Достатъчно е решението на комисията, което сме взели. Ще се
проведе такова заседание, на което да се представи отчет. Не мисля, че има
нещо скрито - покрито и т.н. Благодаря. Други мнения и съображения? Не
виждам. Режим на гласуване.

108-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по

предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД12002963ВН845ВН/14.01.2016 г., Общински съвет – Варна във връзка със свое
решение № 2257-4(42)/05, 06.08.2015 г., решение № 828-4(15)/20.02.2013
г., т. ХVІІ за поет общински дълг в размер на 31 849 941,00 (тридесет и
един милиона осемстотин четиридесет и девет хиляди деветстотин
четиридесет и един) лева, и във връзка с удължаване срока на Договор
за безвъзмездна финансова помощ № ВG161РО001/1.5-03/2011/002,
упълномощава кмета на Община Варна да издаде в полза на
Министерство на регионалното развитие и благоустройство,
Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007

- 2013 г. – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“,
нова Запис на заповед по образец със срок на предявяване за плащане
до 09.09.2016 г., (два месеца след приключване на проекта), гарантиращ
пълния размер на полученото авансово плащане – 31 849 941,00
(тридесет и един милиона осемстотин четиридесет и девет хиляди
деветстотин четиридесет и един) лева за изпълнение на проект №
ВG161РО001/1.5-03/2011/002 „Интегриран градски транспорт на
Варна“, по схема № ВG161РО001/1.5-03/2011/ „Подкрепа за интегриран
градски транспорт в петте големи града“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“, Операция 1.5: „Системи за устойчив
градски транспорт“.
Запис на заповед със срок на предявяване 09.09.2016 г. да се
предаде на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 - 2013 г. след предаване от негова страна на Запис на
заповед със срок на предявяване 29.02.2016 г. в размер на полученото
авансово плащане – 31 849 941,00 (тридесет и един милиона осемстотин
четиридесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и един) лева,
поета като общински дълг с решения № 2257-4(42)/05, 06.08.2015 г. и №
828-4(15)/20.02.2013 г. на Общински съвет – Варна, съгласно
приложение към настоящото решение.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 1; въздържали се – 7;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ
Благодаря, г-н председател. Колеги, преминаваме към следваща
точка четири:

109-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл.

17, ал. 1 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39, т. 2 и чл. 43, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от
кмета на Община Варна с рег. № РД16001439ВН/20.01.2016 г., Общински
съвет – Варна изменя свое решение № 1881-3-3(37)/19.12.2014 г., в
точките, касаещи срока на усвояване, в следния смисъл:
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А:
Срок на усвояване – до 30.09.2016 г.
КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б:
Срок на усвояване – до 30.09.2016 г.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, уважаеми колеги? Няма. В режим на
гласуване.

Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Колеги, предлагам до 14:00 ч. обедна почивка.

Следобедно заседание – начало от 14:00 ч.
Присъстват 46 общински съветника, отсъстват:
Антраник ШАКАРИЯН
Веселин АНГЕЛОВ
Данаил ПАПАЗОВ
Ивайло БОЯДЖИЕВ
Мартин БАЙЧЕВ
Лидия МАРИНОВА
Колеги, започваме второто заседание на днешния ден за общинския
съвет. Продължаваме работата. Г-н Иванов да довърши точката по
„Финанси“.

III.
По точка трета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Финанси и бюджет” относно:
(1) – приемане на бюджет на Община Варна за 2016 г. по приходи и
разходи и приложенията към него.
(2) – съгласуване на Стратегически план за дейността и Годишен
план за одитните ангажименти на Звено за вътрешен одит в Община
Варна.
(3) – даване на съгласие за удължаване срока на Договор за
безвъзмездна финансова помощ и упълномощаване на кмета на Община
Варна да издаде нова запис на заповед в полза на Министерството на
регионалното развитие и благоустройство по Проект „Интегриран
градски транспорт на Варна“.
(4) – изменение на решение № 1881-3-3/37/19.12.2014 г. на
Общински съвет – Варна.
(5) – изменение и допълнение на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Варна.
(6) – изменение на Методиката за определяне на стартови базисни
цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен
конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти и вещи
– общинска собственост.
(7) – отпускане на финансови средства на „Специализирана
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания –
Варна“ ЕООД.
(8) – осигуряване на гориво за отопление на културните
институти на град Варна.
(9) – отпускане на финансови средства на ТВ „Черно море” за
реализиране на телевизионно предаване „Европейска Варна”.
(10) – отпускане на финансови средства на „Дарик радио – Варна”
за съвместен медиен проект „Зала Пленарна”.
(11) – отпускане на финансови средства на „24 часа – Варна“ ООД
за информационно сътрудничество, логистична и медийна подкрепа в
популяризиране на работата на органите на местната власт.
(12) – 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.“.
(13) – отпускане на финансови средства за разработване на
съвместен междуинституционален рамков проект между Община Варна,
Регионален инспекторат по образованието – Варна и ЧДГ „Мечтатели“.

(14) – отпускане на финансови средства за изографисването на
православен храм „Света Марина“, находящ се в кв. Пчелина, гр. Варна.
(15) – отпускане на финансови средства за ремонт на покрива на
храм „Свети цар Борис – Михаил“ кв. Аспарухово.
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“
Станислав ИВАНОВ
Благодаря, г-жо председател. колеги, преминаваме към точка пет от
дневния ред на комисията по „Финанси и бюджет“:
На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6,
ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с § 4 от Закона за
изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД15029145ВН001ВН/30.11.2015 г., Общински съвет – Варна изменя чл. 77 и чл. 78 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Варна думите „такса“, „таксата“ и
„такси“ се заменят съответно с думите „цена“, „цената“ и „цени“, а
наименованието „Приложение 1“ с наименованието „Приложение 2“.
5.1. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с § 4 от
Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, и
по предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД15029145ВН001ВН/30.11.2015 г., Общински съвет – Варна отменя чл. 77 и чл. 78, ал. 1
от Приложение 1 към Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна.
5.2. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 52, ал. 4
от Закона за общинската собственост и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД15029145ВН-001ВН/30.11.2015 г., Общински
съвет – Варна изменя размера на цените определени в т. 13.17 от
Приложение 2 към Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, като
същата точка придобива следния вид:
„13.17. Цени за престой в паркингите на Община Варна“
ЗОНА
„Широк
„Крайни
„Център“
„Квартали“
център“
квартали“
зона
зона
Чайка,
Владиславов
Категория Престой
Център Широк
Левски,
о, Кайсиева
приложени център Младост,
Градина,
е № 3, ал. приложен Трошево,
Виница,
1 от
ие № 3, Възраждане Галата, Бриз,

престой
за всеки
първи
час
престой
за всеки
започнат
Лек
Автомобил час след
първия
/Джип
престой
за 24
часа
престой
за един
месец
престой
за всеки
първи
час
престой
за всеки
започнат
Микробус час след
първия
престой
за 24
часа
престой
за един
месец
престой
за всеки
първи
час
престой
Камион/
за всеки
Автобус
започнат
час след
първия
престой
за 24
часа

НОДТОВ

ал. 2 от
НОДТОВ

, Победа,
Изгрев

Аспарухово

2 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

12 лв.

8 лв.

6 лв.

5 лв.

80 лв.

70 лв.

50 лв.

40 лв.

2 лв.

2 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

12 лв.

10 лв.

6 лв.

6 лв.

90 лв.

80 лв.

60 лв.

50 лв.

3 лв.

3 лв.

2 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

16 лв.

12 лв.

10 лв.

7 лв.

престой
за един
месец
престой
за всеки
първи
час
престой
за всеки
започнат
Мотоцикле
час след
т
първия
престой
за 24
часа
престой
за един
месец

110 лв.

90 лв.

80 лв.

70 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

4 лв.

3 лв.

2 лв.

2 лв.

25 лв.

25 лв.

20 лв.

20 лв.

5.3. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с § 4 от
Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата и
по предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД15029145ВН001ВН/30.11.2015 г., Общински съвет – Варна създава две нови точки към
т. 13.17. от Приложение 2 към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Варна, както следва:
„13.17.1. Цената за отговорно пазене на преместен на паркинга на
дейност „Репатриране на МПС“ автомобил се заплаща в касата на
паркинга и е в размер на 1 лев за 1 час престой.
13.17.2. Цената за кратковременно паркиране в определените зони за
кратковременно паркиране е в следните интервали:
до 30 м. – 0,50 лв.
до 1 ч. – 1 лв.
до 2 ч. – 2,50 лв.
до 3 ч. – 3 лв.“.
Лидия МАРИНОВА
Колеги, процедура на гласуване. Изчетените до тук решения,
предложения за решения, да се гласуват анблок.
Станислав ИВАНОВ
Не, не, не …… /н.р./

Лидия МАРИНОВА
А, едно решение. Сега сядам и не можах да разбера. В режим на
гласуване.
…………… /н.р./
Процедурното предложение ли?
Лидия МАРИНОВА
Процедурното предложение.
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 9, предложението се приема.
За самите решения, момент само. Гласуване на самите решения, в
режим на гласуване.
Станислав ИВАНОВ
Колеги, продължаваме с точка шест от дневния ред.
Лидия МАРИНОВА
Сега решенията гласуваме.

110-3. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 23 и ал. 2 от

ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с §
4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по
пътищата и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД15029145ВН-001ВН/30.11.2015 г., Общински съвет – Варна изменя чл.
77 и чл. 78 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна
думите „такса“, „таксата“ и „такси“ се заменят съответно с думите „цена“,
„цената“ и „цени“, а наименованието „Приложение 1“ с наименованието
„Приложение 2“.

111-3. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 23 и ал. 2 от

ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с §
4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по
пътищата, и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД15029145ВН-001ВН/30.11.2015 г., Общински съвет – Варна отменя чл.
77 и чл. 78, ал. 1 от Приложение 1 към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Варна.

112-3. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 23 и ал. 2 от

ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл.
52, ал. 4 от Закона за общинската собственост и по предложение от кмета
на Община Варна с рег. № РД15029145ВН-001ВН/30.11.2015 г., Общински
съвет – Варна изменя размера на цените определени в т. 13.17 от
Приложение 2 към Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна,
като същата точка придобива следния вид:
„13.17. Цени за престой в паркингите на Община Варна“
ЗОНА
„Широк
„Крайни
„Център“
„Квартали“
център“
квартали“
зона
Чайка,
Владиславово,
зона
Широк
Левски,
Категория Престой
Кайсиева
Център център Младост,
Градина,
приложение приложени Трошево,
Виница,
№ 3, ал. 1 от е № 3, ал. 2 Възраждане,
Галата, Бриз,
Победа,
НОДТОВ
от
Аспарухово
НОДТОВ
Изгрев
престой
за всеки
2 лв.
1 лв.
1 лв.
1 лв.
първи
час
престой
за всеки
започнат
1 лв.
1 лв.
1 лв.
1 лв.
Лек
Автомобил/ час след
първия
Джип
престой
за 24
12 лв.
8 лв.
6 лв.
5 лв.
часа
престой
за един
80 лв.
70 лв.
50 лв.
40 лв.
месец
престой
за всеки
2 лв.
2 лв.
1 лв.
1 лв.
първи
час
престой
Микробус
за всеки
започнат
1 лв.
1 лв.
1 лв.
1 лв.
час след
първия
престой
12 лв.
10 лв.
6 лв.
6 лв.

за 24
часа
престой
за един
месец
престой
за всеки
първи
час
престой
за всеки
започнат
Камион/
час след
Автобус
първия
престой
за 24
часа
престой
за един
месец
престой
за всеки
първи
час
престой
за всеки
започнат
Мотоциклет час след
първия
престой
за 24
часа
престой
за един
месец

90 лв.

80 лв.

60 лв.

50 лв.

3 лв.

3 лв.

2 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

16 лв.

12 лв.

10 лв.

7 лв.

110 лв.

90 лв.

80 лв.

70 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

1 лв.

4 лв.

3 лв.

2 лв.

2 лв.

25 лв.

25 лв.

20 лв.

20 лв.

113-3. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 23, и ал. 2 от

ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с §
4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по
пътищата и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД15029145ВН-001ВН/30.11.2015 г., Общински съвет – Варна създава две
нови точки към т. 13.17. от Приложение 2 към Наредбата за определянето

и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Варна, както следва:
„13.17.1. Цената за отговорно пазене на преместен на паркинга на
дейност „Репатриране на МПС“ автомобил се заплаща в касата на
паркинга и е в размер на 1 лев за 1 час престой.
13.17.2. Цената за кратковременно паркиране в определените зони за
кратковременно паркиране е в следните интервали:
до 30 м. – 0,50 лв.
до 1 ч. – 1 лв.
до 2 ч. – 2,50 лв.
до 3 ч. – 3 лв.“.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 8, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ
Колеги, продължаваме с точка шест:

114-3. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7, във връзка с чл. 17,

ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и по предложение от кмета на Община Варна с рег.
№ РД15030039ВН/08.12.2015 г., Общински съвет – Варна изменя
Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на
публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем
на нежилищни имоти и вещи – общинска собственост, приета с
решение № 121-4(8)/23.02.2000 г., като допълва чл. 15 със следния текст:
№
Зала
Цена за един астрономически
час, (лв.) с ДДС
4.
Зала Стоматология № 2, ет. 2
30
гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24
Лидия МАРИНОВА
Колеги, мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 8, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ
Колеги, продължаваме към точка седем:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 2, т. 4 от
Закона за лечебните заведения и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните
финанси и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД16000253ВН-003ВН/19.01.2016 г., във връзка с писмо с рег. №
РД16000253ВН/07.01.2016 г. от доц. д-р Христо Ганчев – управител на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични
заболявания - Варна“ ЕООД за заведено изпълнително дело

20157110400016, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат
отпуснати финансови средства в размер до 170 000 лв. за изплащане на
задължения на „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД към „Залива 47-СП“ АД за
финансово оздравяване на лечебното заведение.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска
предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
Лидия МАРИНОВА
Колеги, мнения и съображения? Г-н Атанасов, заповядайте.
Христо АТАНАСОВ
Уважаема г-жо председателстваща, уважаеми колеги. И в самата
комисия по „Финанси и бюджет“ възникнаха дискусии по отношение на
тези средства и това, че в крайна сметка гласуваме едно забавяне и
отлагаме едно решение, което трябваше да се вземе много отдавна и с
колегите сме го коментирали това нещо. Разбрах, че има писма пуснати до
министъра по отношение на преместването на тази болница на друго място
и в крайна сметка решаването на проблемите свързани със самото, със
самите болни. Но продължаването на подобен тип гласувания, за да
спасяваме едно лечебно заведение, давайки му всяка година в последния
момент, преди съдия изпълнителя, да не стане нещо, с предварително
решение, а просто в крайна сметка това ще доведе всяка година да
отпускаме по 170, след това ще бъдат 400 хил., в общи линии около 600
хил. са задълженията на това лечебно заведение. Предложението ми в
момента е, не знам до къде е стигнала преписката в Министерството на
здравеопазването, но да се направи една комисия и тука, г-н Пейчев и към
Вас се обръщам, да се обследва този целия проблем. Защото 170 хил.,
някой храни някого, три години нищо не се плаща и в един момент този
човек предявява иск и тръгва да си търси парите. След още три години
сигурно ще се случи същото. Така че една комисия да се направи, ако
искате ще го внесем официално като предложение, да се види кой ги
храни, как ги храни, защо се получават тези натрупвания, защо няма пари
за заплатите на персонала, а има пари за управителя и за главния
счетоводител. И всички тези неща, когато бъдат изкарани на масата и се
получи една дискусия, може би тогава ще има някакво решение. Но така на
парче, днеска 170 хил., след една година ще искат още 170 хил. или още
200, няма никакво значение. Просто това не е решение на проблема. …
Моля? … Ето, г-н Станев каза май месец към 400. Така че специално по
това решение, ние колегите ми ще се въздържиме, защото трябва да има
цялостно решение на проблема, а не на парче, както е в момента.
Благодаря.

Лидия МАРИНОВА
Други колеги? Не виждам. А, извинявайте. Г-н Пейчев.
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински
съветници, уважаеми съграждани. Аз приемам предложението, но мисля,
че неправилно е отправено, защото това е търговско дружество,
администрацията няма правомощия да се ангажира с решаването на
проблемите на търговско дружество. Но има, но има достатъчно много
данни събрани при мен и не само при мен, а въобще в администрацията, и
в дирекция „Здравеопазване“, във „Финанси и бюджет“ и от тези данни,
които са събрани е достатъчно ясно, че само не може да се самофинансира,
не може да се самоиздържа и решенията са две. Това решение, което е
взето от общинския съвет още миналата година, то е достатъчно ясно и
категорично, за съжаление чаках доста време, не се получи отговор от
Министерството на финансите, активирахме отново, написахме отново
писма към Министъра на финансите, за да може той да вземе отношение
по въпроса. Само с негово съгласуване може да се пристъпи към
изпълнение на решението на общинския съвет и за това все още нищо не е
направено, а иначе така, както продължава да стои болницата, тя ще
продължи да генерира разходи, които не може да, и няма как, няма от къде
да може да ги разплаща и в момента наистина е така. От задълженията,
които бяха в края на годината представени при мен, бяха 660 хил., без
лихви. Вероятно до сега са около 700 хил. Новата година продължават да
се натрупват, така че това е един нескончаем процес и така ще продължи
до тогава, докато не се вземе окончателното решение по въпроса с
тубдиспансера. Затова предложението за комисия може би е да бъде
съставена в Общински съвет или съвместно - да, аз не отказвам да
участвам или администрацията да участва, или който вие посочите, но
само чрез решение на Общински съвет може да се търси решение.
Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Гуцанов, заповядайте.
Борислав ГУЦАНОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Аз съм напълно
съгласен с г-н заместник – кмета и че трябва да се направи подобно
действие относно тубдиспансера. Заедно с това нещо предполагам няма
някой, който да не е наясно, че ако ние не го подпомагаме той ще
приключи своята дейност. Приключвайки своята дейност, в момента за
жалост има болни от туберкулоза. Предполагам това го знаете, за жалост.
И други градове, примерно Пловдив успяха да го решат, след като
държавата подпомогна и то изключително сериозно тази дейност. Няма
такава болница, която да бъде на печалба. Така че това няма какво друго

решение да се направи освен това. И в момента, ако ние не вземем това
решение, наистина може да сме изправени пред хипотезата, че каквито и
комисии да правим, то просто друг вече ще вземе нещата в свои ръце. Така
че това е единствената в момента логична стъпка и затова и кмета и
администрацията са предложили това решение. Няма какво друго да се
направи. Ние може да сме опозиция, но когато има разумни неща, сега
извинявайте, ако искате да ликвидираме болницата, аз си спомням доц.
Петкова лека й пръст, като председател на комисията как я защитаваше
тази болница. И няма какво друго решение да се направи на този етап. А в
последствие, че трябва да има намеса на държавата - да, така е. Или
общината да дотира през цялото време тази болнична дейност. Но няма
друго решение на тази тема. По-старите съветници помнят и проф.
Клисарова, като председател на комисията също как дерзаеше по всякакъв
начин таи болница да съществува. Решение няма друго.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, г-н Гуцанов. Г-н Атанасов искаше думата.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н Пейчев.
Предложението беше за съвместна комисия, защото информацията е при
Вас, по отношение на данните. По отношение на това дали ще се закрива,
никой не говори за закриване в момента, говори за писмата, които са към
Министерството в момента, да видят дали болните могат да приемат, да
бъдат приемани на друго място, а не за закриване и тези хора да останат на
улицата. Но ако, ние не говорим за това решение, защото утре ще има
същото решение, след няколко месеца. Въпроса е, че тая комисия не е за
затварянето на болницата, а за да се види целия проблем, да се обследва и
да се види тези хора могат ли да бъдат преместени и тези средства да бъдат
погасени един път за винаги, да не бъдат натрупвани постоянно. А каква
ще е ролята на държавата и колко ще подпомагат – да, те и да бъдат
преместени по същия начин ще бъде. Ако е вярно това, което подхвърли
колегата, че 60 хил. идва на човек - е ми извинявам се, те сигурно и на
вънка, ако ги изпратим в някоя болница ще излезе горе - долу същото
лечението. Така че това нещо може да бъде създадено с помощта на
администрацията да се види, не говориме за сега и точно в момента за тези
пари, говориме принципно. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Иванов, после д-р Станев.
Станислав ИВАНОВ
Уважаеми г-н председател, г-н Пейчев. Аз бих разделил въпроса на
две - първо е чисто финансовия, както каза г-н Атанасов, наистина
гласуваме с ясното съзнание, че днеска ние не решаваме проблема на

тубдиспансера. Това е ясно на всички колеги. Призовавам всички колеги,
наистина да подкрепят това решение, защото то не че продължава агонията
на тубдиспансера, просто за малко я забавя. Ние каквото трябва, като
общински съветници и като решение сме го вземали още миналия мандат.
Втория аспект на въпроса, който искам да споделя е чисто управленския,
затова го разделям на две. Единия е финансов – да, днеска правилното
решение е да гласуваме се отпуснат тези средства, но смея да твърдя, че
там има недостиг, като капацитет управленски. Мисля че според мен не се
управлява добре болницата и има резерви именно точно там. Съгласен съм,
че по Здравна каса е недофинансирана дейността, няма достатъчно
средства, но има резерви. Има резерви и бих казал, умолявам всички
общински съветници, нека да подкрепим това решение, важно е. Защото
имайте предвид, че хората там от 6 месеца не са си взимали заплатите.
Това са факти. … Да, да не влизаме в подробности, сигурно има и други,
така аспекти на въпроса, просто призовавам всички колеги общински
съветници да подкрепим това предложение, защото е правилното за
момента.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Д-р Станев, заповядайте.
Янко СТАНЕВ
Уважаеми г-н председател, няма да вдигам популистични лозунги тази болница трябва да бъде закрита. Въобще искам да ви кажа уважаеми
господа, че когато видите болни от туберкулоза да пушат на пейките пред
болницата и да цукват ракия, това не е лечебен процес. Не искам да
изпадам в битови подробности. Чел съм и докладите от ревизиите на
администрацията преди години още г-н Пейчев, два пъти ни запозна от
тази трибуна, чел съм и нашите обсъждания и затова съм се подписал още
преди години под докладна записка, с която взимахме решение два пъти,
ако не се лъжа, да преструктурираме туб-болницата или тубдиспансер,
или пневмо-фтизиатричната болница, както се наименува сега. Защото тя
не е полезна за болните. Ей това ще ви кажа. Майната им на 170 хил. лв.,
майната им на по 400 хил. лв. Никой тука и извън няма лекар, остави ти
тука полистични, няма лекар, който да ми потвърди, че в тази болница се
извършва модерен лечебен процес, а това е най-важното. Затова съм
твърдо за спешни мерки за преструктуриране. Това, което го правя, го
правя вече не знам колко години, ще гласувам и днеска, но дайте да се
отървем един път завинаги от неща, айде да не използвам изрази … /н.р./
Тези болни страдат там и трябва да се смени и ръководството, и
структурата, и да се преструктурира, и да се финансира едно модерно
лечебно място, в което болните от туберкулоза да се лекуват. Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, д-р Станев. Други мнения и съображения, колеги? Не
виждам. Режим на гласуване.

115-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 2, т. 4

от Закона за лечебните заведения и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните
финанси и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД16000253ВН-003ВН/19.01.2016 г., във връзка с писмо с рег. №
РД16000253ВН/07.01.2016 г. от доц. д-р Христо Ганчев – управител на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД за заведено изпълнително
дело 20157110400016, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат
отпуснати финансови средства в размер до 170 000 лв. за изплащане на
задължения на „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД към „Залива 47-СП“ АД за
финансово оздравяване на лечебното заведение.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, 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 – 36; против – 2; въздържали се – 4;
отсъстващи – 9, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ
Колеги, продължаваме към следваща точка:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 2, т. 4 от
Закона за лечебните заведения и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните
финанси и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД16001472ВН/20.01.2016 г., във връзка с писмо с вх. №
РД15029619ВН/03.12.2015 г. от доц. д-р Христо Ганчев – управител на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични
заболявания - Варна“ ЕООД, Общински съвет – Варна дава съгласие да
бъдат отпуснати финансови средства в размер на 19 000 лв. за финансово
оздравяване на „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД, от които 9 500 лв. за отопление
за зимния период на 2016 г. и 9 500 лв. за храна на болните на лечебното
заведение.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2016
г., дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, §§ 43-02 „Субсидии
за болнична помощ“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Има предварително решение, да го изчетете.

Станислав ИВАНОВ
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска
предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Мнения и съображения, колеги? Г-н Атанасов.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Пак се връщаме на
същата болница, този път искаме 19 хил. за зимния период. Значи, това
нещо е смехотворно, а за пролетния после ще поискаме още, за летния
още, за есенния още. Значи какво е това, какво е финансовото оздравяване,
което се иска? За какъв срок? Шест месеца, една година, за какво точно? За
зимния период, за финансово оздравяване. Значи, подобно за мене
несериозно искане, ние пак ще се въздържиме по отношение на това, че
няма ясни и точни критерии. Зимния период, летния период, пролетния
период и така ще си влезем в една спирала на искания, продължаваме да
искаме пари за нещо, което не е уточнено за какво. Какво финансово
оздравяване, така беше прочетено, нали?
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Атанасов, Вие сте наясно каква е ситуацията.
Христо АТАНАСОВ
Нека да го кажем, аз съм наясно. Има колеги, които може да не са
наясно.
Тодор БАЛАБАНОВ
Зависим от волята на едно трето лице в момента, което е държавата.
Христо АТАНАСОВ
Съгласен съм. Казвам, че трябва да са точни и ясни, конкретни,
колко време. Несериозно е това, като искане. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ако искате предложете срок от време, за който да се ….
Христо АТАНАСОВ
………………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Ами по същия начин и ние не знаем, няма как да знаем
Министерството кога … кога би … Д-р Липчев, заповядайте.

Петър ЛИПЧЕВ
Ще започна там, където г-н Станев свърши, че там страдат много
болните. Това провокира желание да се изкажа. В много заведения болните
страдат, уважаеми колеги, в много заведения. Специално за тубдиспансера,
не от миналия мандат, а от по-миналия мандат искам да припомня, тогава
управител беше д-р Генов, беше завършил френска гимназия доктора,
беше с амбиция, тогава на една комисия бяхме го похвалили, че беше
спечелил евро средства. Обема им беше значителен. Не се осъществи това
нещо понеже трябваше нещо да се реши чисто административно, да мине
нещо през гората, където беше някаква зелена площ, за някаква
канализация. Бяха отпуснати 80 000 лв., които бяха преведени на фирмата
изпълнител на пречиствателната станция и пречиствателната станция не
беше изградена. Фирмата бяха, парите бяха просто откраднати от тази
фирма. Така и в последствие по този казус нямаше, даже давностно вече
той приключи по давност. И както виждате днес никой не говори за това
нещо. Така че д-р Генов замина за Франция, той отказа, се отказа повече,
абдикира тука да решава проблемите на българското здравеопазване, т.е.
условията са лоши както за пациентите, така и за лекарите, ако трябва да
коментираме за кого са лоши. И за лекари и за пациенти са лоши
условията. Ние продължаваме така да действаме и с други болници, които
все още кретат, няма да цитирам, нали да се опитаме и тях да потопиме. За
съжаление е така. В, аз ще подкрепя тези пари, прекрасно осъзнавам, че
това са палеативни грижи. Сега дали трябва да се преструктурира, дали да
се закрие, но действително трябва да се обърне внимание на това, на този
проблем, на това лечебни заведение. Нужда от тази болница явно има, явно
има национална здравна карта, явно министерството не може да бъде
категорично да се закрие или не на този етап. Поне няма такова решение.
Последния път когато дебатирахме беше миналия мандат, по този казус и
мисля, че се взе решение тогава да се изчака решението на
министерството. Имаше поне такова предложение, горе - долу беше
събрало значителен брой гласове или повече. Така че този казус би
трябвало да бъде приет, приветствам и предложението на г-н Атанасов,
както и на заместник - кмета да бъде създадена някаква работна група,
която да разгледа по-подробно казуса, да се срещне и с този управител, ако
трябва да му се помогне, явно има нужда от помощ. Дали, въпросът е ако
той се махне, дали има по-хубав от него? Защото май няма.
Тодор БАЛАБАНОВ
Няма други кандидати.
Петър ЛИПЧЕВ
То няма други кандидати. Да.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не само, че няма по-хубав, ами няма други кандидати.

Петър ЛИПЧЕВ
Да. Няма други кандидати. Така че това е управителя. Нали на този
етап. На него трябва да му се помага. Нали от Общински съвет, от
администрация, нали и евентуално да се влезе в комуникация да се види,
ще го бъде ли това нещо, няма ли да го бъде. Иначе решения, т.е. мнения
по въпроса имаме различни, нали. Има от предния мандат още да се
закрие, да се преструктурира, да се финансира. Относно храненето,
действително запознат съм от части с тези дела, нали те са готови да се
заведат изпълнителни дела и да се вземе там постройката, и да се
приключи с това нещо. От друга страна се чува, че и самата стойност или
себестойност, не себестойност на храненето е завишена. Не знам, може би
това нещо трябва да се прегледа, действително. Така че ако има някакво
предложение за някаква работна група по този въпрос, аз бих предложил в
нея да влязат, нали първо да се вземе решение за откриването й, да се
вземат решения за колко, да се направят предложения за колко члена,
която да се запознае с този казус. Така че аз правя предложение да бъде
направена такава група от общински съветници във връзка с това, което
каза г-н Пейчев и колегата, която да се занимае с този казус и да обследва
какви са, какво става там изобщо, като какви са разкладките, какво има да
се дава, кой получава, кой не получава, защото Община Варна има
възможност да помогне. Този дебат го водихме, когато предоставихме
даже наем на високоспециализиран специалист от „Света Марина“. Тогава
още беше казано, че тук лекарите, които работят не си получават
заплатите. Т.е. от една страна имаме пациенти, според д-р Станев, които не
си получават, които не са доволни, от друга страна имаме и лекари, които
не получават заплати. Това е ситуацията. Правя предложение за такава
работна група, ако е уместно, нека вносителят на предложението на
конкретизира, какво точно има предвид. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, д-р Липчев. Аз приветствам идеята и Вашата, и на г-н
Атанасов за работна група, която да обследва въпроса. Само че отново ще
кажа - тук нашите действия изцяло и само зависят от Министъра на
здравеопазването, колеги. Каквато и работна група да направим, каквото и
решение да вземе тази работна група, хубаво, лошо решение, без значение,
Министъра на здравеопазването в момента образно топа топката по
незнайно какви причини. Две писма, две писма има отправени от страна на
г-н Пейчев в тази връзка. Явно министъра в момента не си свършва
работата. Дайте ще я създадем работната група - пак казвам, ако искате и
от областта ще включим участници.
…………………… /н.р./
Ако не гласуваме, какво правим?

Тодор БАЛАБАНОВ
Обричаме болните. … Това, това означава ли, че ние трябва да
оставим болните на студено и да гладуват? … Г-н Пейчев, заповядайте. ….
Няма как насила да го накараме да си свърши работата.
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници,
уважаеми съграждани. Понеже сега вече въпроса, който се разглежда и
предложението, което е направено, става въпрос за текущата издръжка,
която в момента нямат отопление. Отопляват се на калорифери, на някакви
електрически уреди, които са колко отопляват и колко не отопляват не
знам. Това е сведено към мен от директора на болницата. Между впрочем
това, което се иска обаче, аз желая да внеса едно уточнение, ако с ваше
разрешение разбира се.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбира се. Заповядайте.
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Мисля че така, както е направено предложението е неработещо. Ще
кажа защо. Защото първо сметките на болницата са запорирани.
Превеждайки 9 500 лв. за гориво означава, че те няма да отидат. Аз
предлагам по малко по-различен начин да бъдат формулирани, да бъде
формулирано предложението. Общината да закупи на определена стойност
и аз просто не съм го видял това предложение, може би е по-удачно да се
закупят определено количество гориво, а не на стойност еди каква си.
Същото се отнася и за храненето. Ако се преведат средствата, те ще
потънат някъде, ще се изплатят други задължения по повод запорираните
сметки и храненето също ще бъде поставено под въпрос. Затова по-добре е
тези средства да бъдат предоставени на някоя друга фирма, която да
продължи да храни, но през общината да стане това. Т.е. администрацията
да уреди този въпрос. Иначе превеждайки средствата означава да потънат,
те няма да потънат, с тях ще бъдат разплатени други предходни
задължения и храненето отново ще бъде поставено пред проблем.
Тодор БАЛАБАНОВ
Има ли в действителност запор на банковата сметка?
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Има разбира се запор на банковата сметка и те не работят в момента
затова, защото имат …

/н.р./

Тодор БАЛАБАНОВ
А след като изплатим задълженията по изпълнителното дело ….

Пейчо ПЕЙЧЕВ
Съгласен, че там ще падне запора, но доколкото и на вас ви е
известно има друго изпълнително дело, което в момента тече и може би
след две седмици ще има нов запор.

но …

Тодор БАЛАБАНОВ
Аз извън протокола мога да Ви дам съвет как да го отиграем точно,

Пейчо ПЕЙЧЕВ
Нека не … Аз казвам какво би следвало да предприемем някакви
действия, които да дадат възможност работата и текущите процеси, които
трябва да бъдат осигурени в болницата, да могат да бъдат осигурени
наистина финансово. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Колеги, има ли други мнения и съображения? И ще
очаквам, първо ще гласуваме предложението на колегата Атанасов, след
което ако бъде прието, съответно трябва да изберем състав на работната
група, нали така?
Подлагам на гласуване предложението на Христо Атанасов, бихте ли
го повторили колега - създаване на съвместна работна група, така ли е
формулирано? С администрацията, в която, в която да бъдат включени
колко общински съветника? … Трима - има трима лекари. Колко всъщност
- да не бъркам, някой да пропускам. … Предложение за състав на Работна
група съвместно с администрацията, състояща се от трима общински
съветника, плюс посочени от кмета на Община Варна представители на
общинска администрация Варна. Колеги, в режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Колеги, имате думата за предложения за състав на комисията.
Отново призовавам колегите, които са лекари по професия, нали найрезонно е - д-р Митковски например. … Не искате? … А и Вие отказвате.
Ивайло МИТКОВСКИ
Вижте г-н Балабанов, проблема не е лечебен, проблема не е как се
лекуват болните, проблема е чисто финансово-стопански. Така че Ви
предлагам …
Тодор БАЛАБАНОВ
Напълно съм съгласен.

Ивайло МИТКОВСКИ
… Вие, както председателите на съответните комисии „Финанси и
бюджет“, „Собственост и стопанство“, да бъдат в тази комисия, която с
администрацията да се опитат, защото аз още когато се решаваше този
въпрос, когато се решаваше този въпрос за закриването беше ясно, че
основните прерогативи са в ръцете на министъра. И трябваше …
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз очаквах от Ваша страна в интерес на истината да съдействате …
Ивайло МИТКОВСКИ
… трябваше да се тръгне по обратния начин. Първо да седне
администрацията да се разбере с министъра - кой ще лекува, къде ще ги
лекува тези болни и след това да тръгваме да закриваме болницата.
Тодор БАЛАБАНОВ
Второ писмо, второ писмо отправят …
Ивайло МИТКОВСКИ
…. За съжаление взехме едно решение, което увисна във въздуха.
Тодор БАЛАБАНОВ
Второ писмо отправя администрацията за покана за такъв разговор,
как да се преструктурира.
Ивайло МИТКОВСКИ
Добре.
Тодор БАЛАБАНОВ
Моята идея беше да влезете, ако искате в работната група, за да
помогнете да осъществим контакт с министъра, защото той явно не иска да
си говори с нас.
Колеги, очаквам предложения за участие в Работната група. Г-н
Атанасов, Вие като инициатор сигурно. .. Аз ще Ви номинирам, ако трябва.
Да, г-н Атанасов предлагам. … Д-р Митковски, последно ще се включите
ли? … Д-р Митковски и още един. … Доц. Цветкова или колегата Юлияна
Боева? .. Или, или. .. Колегата Юлияна Боева аз ще номинирам също.
Принуждавате ме само аз да правя номинации, колеги. Никой не иска. …
Има ли други предложения? … После колегата Гуцанов ще ме обвини в
надменност пак.
В режим на гласуване. Анблок предлагам да ги гласуваме - д-р
Митковски, Христо Атанасов и Юлияна Боева.

116-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 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 съвместна Работна група с
администрацията на Община Варна с цел проверка на финансовите
задължения на „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД в състав от 3-ма общински
съветници и посочени от кмета на Община Варна представители на
Община Варна.
Представителите от Общински съвет – Варна, са както следва:
1. Христо Атанасов Атанасов – общински съветник;
2. д-р Ивайло Христов Митковски – общински съветник;
3. Юлияна Атанасова Боева – общински съветник.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Пожелавам успех на работната група в тежката задача.
Заповядайте колега.
Станислав ИВАНОВ
Не, не, не сме гласували …
Тодор БАЛАБАНОВ
А, да. Сега решението по същество по предложение на комисията
подлагам на гласуване.

117-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 2, т. 4

от Закона за лечебните заведения и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните
финанси и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД16001472ВН/20.01.2016 г., във връзка с писмо с вх. №
РД15029619ВН/03.12.2015 г. от доц. д-р Христо Ганчев – управител на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД, Общински съвет – Варна
дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 19 000
лв. за финансово оздравяване на „Специализирана болница за активно
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД, от които
9 500 лв. за отопление за зимния период на 2016 г. и 9 500 лв. за храна на
болните на лечебното заведение.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2016
г., дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, § 43-02 „Субсидии
за болнична помощ“.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, 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 – 43; против – 1; въздържали се – 2;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ
Благодаря г-н председател. Колеги, преминаваме към следваща
точка:

118-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение

от кмета на Община Варна с рег. № РД165001471ВН/20.01.2016 г.,
Общински съвет – Варна дава съгласие за предоставяне на гориво за
сградите на културните институти за 2016 г., както следва:
– Театрално-музикален продуцентски център – Варна – 60 тона;
– Държавен куклен театър – Варна – 16 тона;
– Национален дворец на културата – конгресен център София ЕАД –
клон Варна – 20 тона.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ
Колеги, продължаваме с четирите точки анблок, които в началото
ние гласувахме. Точка девет:
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
(тридесет и шест хиляди) лева на „Медийна група Черно море” ЕООД, във
връзка с пети етап от 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 2016 г.
Т. 10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
42 501 (четиридесет и две хиляди петстотин и един) лева 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 2016 г.
Т. 11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
61 200 (шестдесет и една хиляди и двеста) лева на „24 часа – Варна“ ООД

за информационно сътрудничество, логистична и медийна подкрепа в
популяризиране на работата на органите на местната власт.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 122 „Общинска
администрация“ от бюджета на Община Варна за 2016 г.
Т. 12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
40 000 (четиридесет хиляди) лева 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 от дейност 369 „Други дейности по
младежта“ от бюджета на Община Варна за 2016 г.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, мнения и съображения? Г-н Атанасов, заповядайте. Г-н
Григоров след това.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Единственото, което
искам да кажа е - на някои от проектите, които бяха входирани в
комисията, когато ги разглеждахме имаше точен и ясен разчет на
разходите, които ще бъдат направени от медиите, по какъв план, колко
време, кои дати и целия план е представен с бюджет. Някои от медиите не
са представили абсолютно нищо, а чисто описателен някакъв характер, ще
бъдат еди си колко публикации, еди си къде и отдолу има стойност. Значи,
когато се правят такива предложения, както пак без да споменавам имена
има медии, които са си направили разчета и по този начин става ясно и
точно за какво и за колко време ще бъдат изразходвани тези средства. И
така всеки може да си направи сметка за средствата, които са поискани от
тези медии.
Второто, което искам да попитам е, че примерно „Българско
национално радио“, до колкото знам нали то по принцип си отразява
работата - трябва ли конкретно и за него, не е въпроса към Вас, просто се
обръщам .. Защо и за него трябва да отпускаме средства допълнителни? До
колкото знам националните радиа отразяват работата в различните градове
на местната власт. Специално сега трябва да отпускаме средства. За мен е
малко учудващо. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Аз бих Ви предложил, във връзка с първото изказване,
първата част от изказването да направим едно допълнение към решението
„средствата да бъдат отпуснати след представяне на подробен разчет за
тяхното разходване“.

Христо АТАНАСОВ
………………. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, след представяне на … Да.
Христо АТАНАСОВ
………………. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз го казах, ако нямате нищо против. Заповядайте колега Григоров.
Моля да пуснете микрофона.
Григор ГРИГОРОВ
Уважаеми колеги, аз ще гласувам „против“ това решение, защото и
призовавам всички вас да гласувате срещу това решение, защото смятам,
че медиите и журналистиката, като будната съвест на нашето общество и
като четвърта власт, по никакъв начин не трябва да бъдат зависими от
другите власти. Още повече финансово, какъвто е случая и смятам, че по
този начин ние може да си подсигурим някакъв медиен комфорт, но това
ще бъде тежък акт враждебен срещу свободата на словото, който е един от
основните стълбове на демокрацията. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Само да уточня, че средствата се отпускат по искане на медиите, не
по наше искане. Няма как това да бъде акт върху свободата на словото.
Нали, в тежест.
Григор ГРИГОРОВ
………………. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, това по-скоро е акт срещу нас. … Благодаря, колега Григоров.
Други мнения и съображения, колеги? Не виждам. В режим на гласуване
ведно с това допълнение „средствата да бъдат отпуснати след представяне
на подробен разчет по отношение на разходите по съответния проект“.

119-3. 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 (тридесет и шест хиляди) лева на „Медийна група Черно море”
ЕООД, във връзка с пети етап от 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 2016 г., след представяне на подробен
разчет за тяхното разходване.

120-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
42 501 (четиридесет и две хиляди петстотин и един) лева 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 2016 г., след представяне на подробен
разчет за тяхното разходване.

121-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
61 200 (шестдесет и една хиляди и двеста) лева на „24 часа – Варна“ ООД
за информационно сътрудничество, логистична и медийна подкрепа в
популяризиране на работата на органите на местната власт.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 122 „Общинска
администрация“ от бюджета на Община Варна за 2016 г., след представяне
на подробен разчет за тяхното разходване.

122-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
40 000 (четиридесет хиляди) лева 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 от дейност 369 „Други дейности по
младежта“ от бюджета на Община Варна за 2016 г., след представяне на
подробен разчет за тяхното разходване.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 4; въздържали се – 5;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ
Колеги, продължаваме към следваща точка тринадесет:

123-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и в изпълнение на

разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование,
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови
средства в размер на 4 900 (четири хиляди и деветстотин) лева на ЧДГ
„Мечтатели“ за разработване на съвместен междуинституционален
рамков проект между Община Варна, Регионален инспекторат по
образованието – Варна и ЧДГ „Мечтатели“.

Средствата да бъдат осигурени от дейност 389 „Други дейности по
образованието“ от бюджета на Община Варна за 2016 г.
Тодор БАЛАБАНОВ
Поискахте ли думата, колега? .. Не. Мнения и съображения? Режим
на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 9, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ
Колеги, преминаваме към следваща точка четиринадесет:

124-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на
20 000 (двадесет хиляди) лева на Църковно настоятелство при
православен храм „Света Марина“, находящ се в со „Пчелина“, гр.
Варна за изографисване на храма.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по
културата“, § 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ от
бюджета на Община Варна за 2016 г.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги?
………………….. /н.р./
Много богоугодно дело.
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля? .. Богоугодно, да. .. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ
Благодаря колеги. Преминаваме към извънредната точка, която влезе
в дневния ред, точка петнадесет:

125-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –

Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на
20 000 (двадесет хиляди) лева за извършване на спешен ремонт на покрива
храм „Свети цар Борис – Михаил“ кв. Аспарухово.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Основен ремонт на
сгради общински собственост“ от приложение 4 на Капиталовата програма

по § 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, от бюджета на
Община Варна за 2016 г.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Благодаря на г-н Иванов.
Преминаваме към разглеждане на предложения по точка четвърта от
дневния ред.

IV.
По точка четвърта от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Социални дейности и жилищна политика” относно:
(1) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2:
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.
(2) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонална пенсия на деца.
Докл.: Лидия Маринова – Председател на ПК „СДЖП“
Лидия МАРИНОВА
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

126-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2

от Закона за социално подпомагане и чл. 36, ал. 5 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, и по предложение от Иван
Портних, кмет на Община Варна с рег. № РД16000887ВН/14.01.2016 г.,
Общински съвет – Варна дава съгласие за кандидатстване по Процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9ОЗ001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, Приоритетна
ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,
инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които
са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни
и социални услуги от общ интерес“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, имате думата за мнения и съображения. Не виждам. Режим
на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Лидия МАРИНОВА
Колеги, втора и трета точка са по едно и също основание, предлагам
да ги гласуваме анблок.

Тодор БАЛАБАНОВ
Ами така или иначе ще направим две гласувания, дали ще бъдат
анблок или не, пак имаме едно процедурно гласуване и после едно
гласуване на …
Лидия МАРИНОВА
Добре, правилно, това не го съобразих.
Тодор БАЛАБАНОВ
Значи, предлагам да оттеглите предложението.
Лидия МАРИНОВА
Оттеглям предложението си. Не съобразих, че пак имаме две
гласувания. Добре. Точка две:

127-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от

Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, и по предложение от Иван Портних, кмет
на Община Варна с рег. № РД15031108ВН-001ВН/14.01.2016 г., Общински
съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Карла Николаева
Славова от град Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Лидия МАРИНОВА
Точка три:

128-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от

Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, и по предложение от Иван Портних, кмет
на Община Варна с рег. № РД15031282ВН-001ВН/14.01.2016 г., Общински
съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Максима Максим
Максимова от град Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване.

Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Благодаря на д-р Маринова.
Лидия МАРИНОВА
И аз благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към точка пета от дневния ред.

V.
По точка пета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Благоустройство и комунални дейности” относно:
(1) – определяне интензитета на поддържане на зелените площи на
територията на Община Варна по райони.
Докл.: Божидар Чапаров – Председател на ПК „БКД“
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Чапаров, заповядайте.
Божидар ЧАПАРОВ
Г-н председател, уважаеми колеги:
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

129-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал.

1 и ал. 2 от Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на
зелената система на територията на Община Варна /Съгласно чл. 62, ал. 10
на ЗУТ/ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД15030549ВН/14.12.2015 г., Общински съвет – Варна определя
интензитета на поддържане на зелените площи на територията на
Община Варна по райони, съгласно приложение към настоящото
решение.
Лидия МАРИНОВА
Колеги, мнения и съображения? Не виждам. В режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Благодаря на г-н Чапаров.
Преминаваме към точка шеста от дневния ред.

VI.
По точка шеста от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Здравеопазване” относно:
(1) – отпускане на еднократна финансова помощ на Теодора
Евгениева Ангелова за лечение на сина й Християн Ивайлов Гатев.
(2) – отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на
Ирена Петрова Георгиева.
Докл.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „Здравеопазване“
Антоанета ЦВЕТКОВА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1
от ЗМСМА, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства в размер
на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева на Теодора Евгениева Ангелова за
лечение на сина й Християн Ивайлов Гатев.
Средствата да бъдат осигурени от функция „Здравеопазване“,
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, § 42-14 от бюджета на
Община Варна за 2016 г.
Лидия МАРИНОВА
Колеги, мнения, съображения,
заповядайте.

предложения?

Г-н

Атанасов,

Христо АТАНАСОВ
Уважаема г-жо председателстваща, уважаеми колеги. Искам да
направя едно предложение към тази точка за една млада майка, която за
съжаление е болна от рак и й предстои една операция, която - дамите ще
ме разберат, която трябва да завърши и с пластика, на лицето Ирена
Петрова Георгиева. Така че моето предложение е също да гласуваме
подобна сума, като основанията, ако искате мога да ги зачета, защото са
абсолютно същите: на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4
и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна отпуска финансови
средства в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева на лицето Ирена
Петрова Георгиева, като средствата да бъдат осигурени от функция
„Здравеопазване“, дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, §
42-14 от бюджета на Община Варна за 2016 г. Благодаря ви.
Лидия МАРИНОВА
Колеги, други предложения, мнения, съображения? Няма. Подлагаме
решението на комисията първо за гласуване и след това предложението на
г-н Атанасов. Който е „за“, отпускане на средствата на Християн Гатев,
моля да гласува. В режим на гласуване.

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

130-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл.

52, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства
в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева на Теодора Евгениева
Ангелова за лечение на сина й Християн Ивайлов Гатев.
Средствата да бъдат осигурени от функция „Здравеопазване“,
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, § 42-14 от бюджета на
Община Варна за 2016 г.
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Сега сме в режим на гласуване на второто предложение, което беше
направено на г-н Атанасов, моля гласувайте.

131-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл.

52, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства
в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева за лечение на Ирена
Петрова Георгиева.
Средствата да бъдат осигурени от функция „Здравеопазване“,
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, § 42-14 от бюджета на
Община Варна за 2016 г.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Благодаря на доц. Цветкова.
Колеги, преминаваме към точка седем.

VII.
По точка седма от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно:
(1) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проект
„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк „Златни
пясъци“, Община Варна“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 2020 г.“
(2) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор
по проект „Интерактивни градове: Ефективно управление на
градовете чрез дигитални инструменти, социални медии и
съдържание, генерирано от потребителите“ по програма УРБАКТ III,
както и за осигуряване на финансирането му.
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“
Лидия МАРИНОВА
Г-н Георгиев.
Николай ГЕОРГИЕВ
Благодаря.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

132-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във

връзка с одобрена от Министъра на околната среда и водите процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Втора фаза на проекти за
изграждане на В и К инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по
оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“ по Оперативна
програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД16000894ВН/14.01.2016 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие Община Варна да кандидатства с проект „Подготовка
и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за
отпадъчни води в агломерация кк „Златни пясъци“, Община Варна“
по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Втора фаза на проекти за
изграждане на В и К инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по
оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ и продължава по
Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“.
132-7-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет –
Варна допуска предварително изпълнение на решението, тъй като от

закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно
поправима вреда.
Лидия МАРИНОВА
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Николай ГЕОРГИЕВ

133-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по

от
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
предложение
РД16001155ВН/18.01.2016 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие за участие на Община Варна като партньор по
проект „Интерактивни градове: Ефективно управление на градовете
чрез дигитални инструменти, социални медии и съдържание,
генерирано от потребителите“ по програма УРБАКТ III.
2. Дава съгласие да се осигурят средства от бюджета на Община
Варна за съответната година за изпълнение на проект „Интерактивни
градове: Ефективно управление на градовете чрез дигитални инструменти,
социални медии и съдържание, генерирано от потребителите“, необходими
за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди
същите да бъдат възстановени от Европейската комисия и Министерството
на регионалното развитие и благоустройство. Конкретният размер на
средствата да бъде предвиждан, съгласно одобрения в договора за
безвъзмездна финансова помощ времеви график за изпълнение след
одобрение на проекта.
Лидия МАРИНОВА
Колеги, мнения и съображения? Ако няма, режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Даниела Димова „за“ за протокола.
Николай ГЕОРГИЕВ
Благодаря.
Марица ГЪРДЕВА
От името на Политическа партия „ГЕРБ“, предлагам удължаване на
работното време до 19:00 ч.

Лидия МАРИНОВА
Да, благодаря. Колеги, предлагам да гласуваме предложението.
Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 39; против – 2; въздържали се – 3;
отсъстващи – 7, предложението се приема.

VIII.
По точка осма от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Култура и духовно развитие” относно:
(1) – именуване на улица в м. „Карантината“, кв. Аспарухово, гр.
Варна.
Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК „КДР“
Лидия МАРИНОВА
Давам думата на г-жа Димова.
Даниела ДИМОВА
Проект за решение на Петото заседание на Общински съвет – Варна
от Постоянната комисия „Култура и духовно развитие“:
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

134-8. На основание чл. 21 ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с

искане от „Варна Саут Бей“ ЕООД с рег. № ОС15000907ВН/16.09.2015 г.,
Общински съвет – Варна именува улица от о.т. 1 до о.т. 5, находяща се в м.
„Карантината“, кв. Аспарухово, гр. Варна с наименованието „Южен
залив“.
Лидия МАРИНОВА
Колеги, мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Даниела ДИМОВА
Благодаря.
Лидия МАРИНОВА
И аз благодаря на г-жа Димова.

IX.
По точка девета от дневния ред:
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 90-9(3)/17.12.2015 г. на
Общински съвет – Варна и определяне на състав на местната комисия по
жилищно-спестовните влогове при Община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Лидия МАРИНОВА
Колеги следващото решение, което трябва да гласуваме е:
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

135-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от

Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ и чл. 16, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с
многогодишни спестовни влогове и чл. 62, ал. 2 от АПК, указания в писмо
с № ОС15000960ВН/09.11.2015 г. от Изпълнителния директор на
Националния компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет на
Република България и по предложение от кмета на Община Варна с рег.
РД16001093ВН/15.01.2016 г., Общински съвет – Варна отменя свое
решение № 90-9/3/17.12.2015 г.
135-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от
Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ и чл. 16, ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищно-спестовни влогове, Общински съвет – Варна определя следния
състав на местната комисия по жилищно-спестовните влогове:
1. Донка Анастасова Недялкова – Председател /главен експерт
служба „Жилищно-спестовни влогове”/;
2. Стефка Георгиева Господинова – член /експерт/;
3. Ева Георгиева Манолова – член /представител на гражданите/;
4. Калин Светославов Калевски – член /общински съветник/.
5. Христо Атанасов Атанасов – член /общински съветник/.
Възлага на Председателя на комисията да уведоми Управителния
съвет на Националния компенсационен жилищен фонд /НКЖФ/ за
определения състав на местната комисия за утвърждаването и
обнародването му в „Държавен вестник”.
Мнения и съображения? Колеги, преминаваме към режим на
гласуване.

Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Преминаваме към точка десета от дневния ред.

X.
По точка десета от дневния ред:
ОТНОСНО: Избор и упълномощаване на представители на
Община Варна за участие в Общото събрание на акционерите на:
- „Спортен комплекс Варна” АД;
- „Фаст Пей Варна” АД;
- „Спортен комплекс „Спартак“ АД.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Лидия МАРИНОВА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 ЗМСМА и чл. 7 от Наредбата
за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна
определя за мандат 2015 – 2019 г., общинският съветник - предложение ще
има, за свой представител в Общото събрание на акционерите на „Спортен
комплекс Варна“ АД, ЕИК 103941472, със седалище гр. Варна и адрес на
управление: гр. Варна, ул. „Цар Симеон І“ № 31, ет. 3.
Преминаваме към предложения за всяко едно дружество,
предложение по отделно ще гласуваме за представител. За „Спортен
комплекс Варна“ АД, имате право. Да? … Предложението е от г-н Ганев,
за г-н Карбов. За „Спортен комплекс Варна“ АД, други предложения?
Няма. В режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

136-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 7 от

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет
– Варна определя за мандат 2015 – 2019 г., общинският съветник Димитър
Анастасов Карбов за свой представител в Общото събрание на
акционерите на „Спортен комплекс Варна“ АД, ЕИК 103941472, със
седалище гр. Варна и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Цар Симеон І“
№ 31, ет. 3.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7 от Наредбата за
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община
Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с Покана рег. №
ОС16000029ВН/11.01.2016 г. от Марин Митев - Изпълнителен директор на
„Спортен комплекс Варна“АД, Общински съвет – Варна упълномощава

представителя на акционера Община Варна – общинският съветник
Димитър Анастасов Карбов, да участва в извънредно Общо събрание на
акционерите на „Спортен комплекс Варна” АД, което ще се проведе на
24.02.2016 г. от 10:00 часа, а при липса на кворум – на 10.03.2016 г. от
10:00 часа, в гр. Варна, ул. „Цар Симеон І“ № 31, ет. 3, и да гласува по
посочените в предварително обявения дневен ред точки, като има следните
правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на член на
Съвета на директорите.“ Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите освобождава член на Съвета на директорите, като го
освобождава от отговорност за дейността му.“ – Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на член на Съвета на
директорите.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите
избира член на Съвета на директорите.“ – Да участва в разискванията за
избор на нов член на Съвет на директорите на „Спортен комплекс Варна”
АД и да гласува за избора на – тук чакаме предложение, като член на
Съвета на директорите, като представител на акционера Община Варна.
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна на адреса на
управление на дружеството.“ Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите променя адреса на управление на дружеството.“ – Да участва
в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на Община Варна.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна
решава след участието си в Общото събрание на акционерите на „Спортен
комплекс Варна“ АД, представителят на акционера Община Варна
общинският съветник Димитър Анастасов Карбов, на следващото
заседание на Общинския съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите
решения на Общото събрание, за сведение.
Предложения за член на съвета на директорите? За член на съвета на
директорите, г-н Карбов ще направи предложение.
Димитър КАРБОВ
Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги, уважаеми
съграждани. Правя предложение за член на Съвета на директорите да
гласуваме Вълчо Йовев Друмев. А дали е тук г-н Друмев, че не виждам? …
Ако не е тук ще направя кратко разяснение за направеното от мен
предложение. Г-н Друмев е завършил Федерална стопанска академия на
Австрия, във Виена. След това е заемал ръководни длъжности в редица
търговски дружества, като последната позиция, на която е бил, даже той е
към момента е дружеството „Кубрат 500“ ЕООД, длъжността е управител.
Хубаво беше да каже няколко изречения за себе си, но явно е бил

възпрепятстван, защото … Беше ли тук? … А, добре, това е моето
предложение. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Само да не влизаме в диалогов режим. Благодаря. Има ли мнения и
съображения, колеги? Г-н Гуцанов.
Борислав ГУЦАНОВ
Благодаря г-н председател, уважаеми колеги. Не по предложението
за Вълчо Друмев, така или иначе то ще бъде гласувано, пък и не е това в
момента сърцевината на въпроса. Голямата тема е и мисля, че трябва да
коментираме какво ще стане със стадион „Варна“, стадион „Юрий
Гагарин“, защото той е преименуван с решение на общинския съвет - ще
бъде ли построен, кога ще бъде построен? Имаше едно решение на
общинския съвет в предходния мандат, с което се даде разрешение за
продажба на част от апортната вноска, за да могат парите да бъдат
вложени в строителството на стадион „Юрий Гагарин“, стадион „Варна“.
Мисля, че това са въпросите, на които трябва да даде отговор още на
следващото заседание на общинския съвет нашия представител, който след
малко ще бъде гласуван и общинския съвет действително и
администрацията да имаме отговор и решение на тази тема. А в момента
дали ще бъде един, втори или трети кандидат е без значение, нещата са
подредени вече от мнозинството, така че това не е най-важното. Поважното е това имаме ли воля да започнем този строеж или нямаме воля.
Ще започне ли или няма да започне? Ще има ли Варна стадион или няма
да има Варна стадион? Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
И аз благодаря, г-н Гуцанов. По предложение на Вашия колега вече,
Януарий Вичев на комисия бе взето такова решение, препоръчвам да си
говорите по тези теми предварително, за да не ги поставяме по два пъти.
Беше взето решение новоизбрания представител да представи доклад за
дейността на дружеството по отношение на намеренията за изграждане на
стадиона, кога ще бъде изграден и т.н. Г-н Вичев може да го потвърди на
комисия „Младежки дейности и спорт“, ако се не лъжа. .. Да, благодаря.
Заповядайте.
Борислав ГУЦАНОВ
Благодаря и право на реплика. Уважаеми колега, смисълът е когато
се определя бордове на директорите, представители, да се коментира какво
е състоянието на дружеството, защо се правят тези промени, какви са
перспективите, а не да излиза някой, който и да е той, колкото и да е
уважаван от нас, да чете предложение за една, втора или трета кандидатура
и ние да гласуваме просто ей така. Смисълът за всяко едно дружество,
когато се прави дадена промяна е тази и заради това направих това

предложение по възможно най-добронамерения начин. След като от Ваша
страна имаше реплика, естествено, че ще има и дуплика.
Тодор БАЛАБАНОВ
Значи, аз отново ще отправя реплика. Промяната се налага, тъй като
колегата Стен Лазаров е избран за общински съветник.
Борислав ГУЦАНОВ
……………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Гуцанов, не ме прекъсвайте, обяснявам защо се налага
промяната. Той е подал уведомление до дружеството, че напуска Съвета на
директорите. Поради тази причина дружеството е свикало общо събрание
на акционерите, изпратило е до нас покана и ние следва да определим
представител в общото събрание, след което и предложение за член на
Съвета на директорите. Това налага промяната. Обективно, тъй като
колегата е избран за общински съветник и има несъвместимост. Само това
исках да отбележа.
Борислав ГУЦАНОВ
…. смятате ли, че е разумно в момента общинския съвет … /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбира се и казах след общото събрание да бъдем запознати.
Борислав ГУЦАНОВ
Запознат ли е общинския съвет? Не е запознат. Беше ли запознат с
Интегриран градски транспорт? Не беше запознат. Ще бъде ли запознат
след малко със състоянието на другите дружества? Няма да бъде запознат.
Т.е. дайте да не се въртим в един омагьосан кръг, много добре разбирате
какво исках да кажа преди малко, безсмислен е този диалог, който водим в
момента. Дайте да вървим към гласуването и нещата да вървят напред.
Тодор БАЛАБАНОВ
Радвам се, че прекратихме диалога. Колеги, други мнения и
съображения? … В режим на гласуване.
Борислав ГУЦАНОВ
……………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
А, то понеже Вие направихте първата копка .. Дайте да не я отваряме
темата само, че …

137-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7 от

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с
Покана рег.№ ОС16000029ВН/11.01.2016 г. от Марин Митев –
Изпълнителен директор на „Спортен комплекс Варна“АД, Общински съвет
– Варна упълномощава представителя на акционера Община Варна –
общинският съветник Димитър Анастасов Карбов, да участва в
извънредно Общо събрание на акционерите на „Спортен комплекс
Варна” АД, което ще се проведе на 24.02.2016 г. от 10:00 часа, а при
липса на кворум – на 10.03.2016 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, ул. “Цар
Симеон І“ № 31, ет. 3, и да гласува по посочените в предварително
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на член на
Съвета на директорите.“ Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите освобождава член на Съвета на директорите, като го
освобождава от отговорност за дейността му.“ – Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на член на Съвета на
директорите.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите
избира член на Съвета на директорите.“ – Да участва в разискванията за
избор на нов член на Съвет на директорите на „Спортен комплекс Варна”
АД и да гласува за избора на Вълчо Йовев Друмев, като член на Съвета
на директорите, като представител на акционера Община Варна.
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна на адреса на
управление на дружеството.“ Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите променя адреса на управление на дружеството.“ – Да участва
в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата
защита интересите на Община Варна.
137-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на
акционерите на „Спортен комплекс Варна“ АД, представителят на
акционера Община Варна общинският съветник Димитър Анастасов
Карбов, на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да внесе
писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 7;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Преминаваме към следваща точка.
На основание 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 7 от Наредбата за
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна

определя за мандат 2015 – 2019 г., общинският съветник, който сега ще
номинираме, за свой представител в Общото събрание на акционерите на
„Фаст Пей Варна“ АД, ЕИК 200507201, със седалище гр. София и адрес на
управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ № 31.
Давам думата за предложения представител за това акционерно
дружество. Изключително малък акционерен дял имаме в него.
Дружеството се занимава с разплащания. Заповядайте, г-жо Гърдева. ..
Само извинявайте, преди да направите предложение ще ви уведомя, че
предвид факта, че в Общински съвет – Варна нямаше абсолютно никаква
документация по отношение на това дружество, нашето акционерно
участие и т.н., с едно писмо беше изискано от съвета на директорите на
„Фаст Пей Варна“ АД да ни представи подробен доклад за дейността на
дружеството, доклад за дейността на съвета на директорите, както и
годишните финансови отчети на дружеството за периода от учредяването
му до настоящият момент, тъй като същите не бяха публикувани и в
търговския регистър. Понастоящем нямам отговор получен от „Фаст Пей
Варна“ АД.
Марица ГЪРДЕВА
Благодаря, г-н Балабанов. И в този ред на мисли, понеже нямаме все
още документация изпратена от дружеството аз предлагам човек, който е
икономист, който е компетентен в съответната област да влезе в съвета и
това е колегата Николай Малев.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Предложение за Николай Малев за представител в
общото събрание на акционерите. Други предложения има ли? Не виждам.
В режим на гласуване.

138-10. На основание 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 7 от

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет
– Варна определя за мандат 2015 – 2019 г., общинският съветник Николай
Стоянов Малев за свой представител в Общото събрание на акционерите
на „Фаст Пей Варна“ АД, ЕИК 200507201, със седалище гр.София и адрес
на управление: гр.София 1407, район Лозенец, бул.“Никола Вапцаров“ №
31.
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 4;
отсъстващи – 8, предложението се приема.

139-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7 от

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта

на Община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с
Покана рег. № РД16000140ВН/05.01.2016 г. от Полина Венциславова
Пекова -Изпълнителен директор на „Фаст Пей Варна“АД, Общински съвет
– Варна упълномощава представителя на акционера Община Варна –
общинският съветник Николай Стоянов Малев, да участва в извънредно
Общо събрание на акционерите на „Фаст Пей Варна” АД, което ще се
проведе на 04.02.2016 г. от 10:00 часа, а при липса на кворум – на
04.03.2016 г. от 10:00 часа, в гр. София, район Лозенец, бул. “Никола
Вапцаров“ № 31, ап.1А, и да гласува по посочените в предварително
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на членовете
на Съвета на директорите, а именно: „Фаст Пей ХД“АД, Полина
Венциславова Пекова, Огнян Стоименов Стоименов, и избор на нови
членове на Съвета на директорите, а именно: Георги Тодоров Пейков,
Филип Владимиров Атанасов и Боян Мариянов Василев.“ Проект за
решение: „Общото събрание на акционерите освобождава членовете на
Съвета на директорите, а именно: „Фаст Пей ХД“АД, Полина
Венциславова Пекова, Огнян Стоименов Стоименов, и избира нови
членове на Съвета на директорите, а именно: Георги Тодоров Пейков,
Филип Владимиров Атанасов и Боян Мариянов Василев.“– Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в адреса на
управление на дружеството, в това число и адрес за кореспонденция.“ – Да
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в наименованието на
дружеството.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува
с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други.“ – Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на Община Варна.
139-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на
акционерите на „Фаст Пей Варна“ АД, представителят на акционера
Община Варна общинският съветник Николай Стоянов Малев, на
следващото заседание на Общинския съвет – Варна да внесе писмен
доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение.
Имате думата за мнения и съображения, колеги. С почти никаква
информация не разполагаме по отношение на общото събрание, което ще
се проведе след една седмица, така че слушам вашите мнения. Не виждам.
Режим на гласуване.

Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Следващото предложение за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 7 от
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет
– Варна определя за мандат 2015 – 2019 г., общинският съветник, който
номинираме, за свой представител в Общото събрание на акционерите на
„Спортен комплекс „Спартак“ АД, ЕИК 148063980, със седалище гр. Варна
и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Селиолу” № 39.
Подадено е заявление за напускане от страна на, за освобождаване от
страна на предходния представител – г-н Валентин Станев, като по
настоящем следва да номинираме и изберем нов такъв.
Имате думата за предложения. … Г-н Атанасов? .. Моля? .. Кой? …
Мартин Байчев? … Мартин Андонов? … Не мисля, че има конфликт, така
че може да го предложите.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Предлагам за
представител на Община Варна в „Спортен комплекс „Спартак“ АД
Мартин Андонов.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мартин Петров Андонов. … Има ли други предложения, колеги? Не
виждам. Режим на гласуване.

140-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 7 от

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет
– Варна определя за мандат 2015 – 2019 г., общинският съветник Мартин
Петров Андонов за свой представител в Общото събрание на акционерите
на „Спортен комплекс „Спартак“ АД, ЕИК 148063980, със седалище гр.
Варна и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Селиолу” № 39.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 4;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Преминаваме към следваща точка.

XI.
По точка единадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Избор на членове и председатели на постоянни,
временни и специализирани комисии към Общински съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
За комисия „Обществен ред и сигурност“ има постъпили заявления
от колегите Кирил Георгиев и Григор Григоров. За участие в комисията
писмени заявления имате подадени, нали така? .. Да, добре, благодаря. Има
ли други колеги, които биха искали да участват в работата на комисията?
Момент, г-н Неджибов, заповядайте. .. Вие искате? .. Калин Калевски.
Друг? .. Г-н Пейчо Бюлбюлев. .. Има ли други желаещи колеги да участват
в работата на комисията? Не виждам. Предлагам ви да ги гласуваме анблок
трите предложения за членовете на комисията по „Обществен ред и
сигурност“. .. Да, обявих го. Да, да. … Колеги, в режим на гласуване по
отношение на състава … Анблока първо, да гласуваме новите членове,
както и г-н Георгиев и г-н Григоров, да бъдат членове на комисия
„Обществен ред и сигурност“.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

141-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия
„Обществен ред и сигурност” следните общински съветници:
1. Григор Асенов Григоров
2. Калин Светославов Калевски
3. Кирил Георгиев Георгиев
4. Неджиб Ремзиев Неджибов
5. Пейчо Иванов Бюлбюлев
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Имате думата за номинации за председател на комисия „Обществен
ред и сигурност“, като новосформирана. .. Заповядайте.

За протокола, Лидия Маринова „за“. … Да, заповядайте. … Правите
предложение Неджиб Неджибов да бъде председател на комисията по
„Обществен ред и сигурност“? .. Член е, да. … Колеги, има ли други
предложения? .. В режим на гласуване.

142-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет – Варна и избира за председател на постоянна комисия
„Обществен ред и сигурност” – Неджиб Ремзиев Неджибов.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 3; въздържали се – 7;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Честито на г-н Неджибов.
Колеги, има ли други желания за включване в състави на комисии?
Незапълнени и такива, които вече са конституирани? .. Временни също.
Постоянни и временни комисии. .. Имате предвид предложението? Това е ,
да. … Не виждам.
Преминаваме към следваща точка от дневния ред.

XII.
По точка дванадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Освобождаване и избор на управителни и контролни
органи в търговските дружества с едноличен собственик на капитала
Община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, уведомявам ви, че понастоящем и изтекъл мандата на съвета
на директорите на „Ученическо и столово хранене“, както и мандата на
съвета на директорите на „Пазари“ ЕАД. Ако има предложения за тези
съвети на директори, както и за други - имате думата. Г-н Костадинов
първо, след това г-н Андонов. .. Момент само да чуем какви предложения
има.
Костадин КОСТАДИНОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Предлагам за борда на
„Спортна зала“ АД да се освободи Николай Бинев и на негово място да
бъде избран Генади Атанасов.
Тодор БАЛАБАНОВ
По „Дворец на културата и спорта“ колеги, други предложения има
ли? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на колегата
Костадин Костадинов. Освобождаване на Николай Бинев, като член на
съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД и избор на
Генади Атанасов за член на съвета на директорите на „Дворец на
културата и спорта“ ЕАД гр. Варна. В режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

143-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4, от

Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на
търговските дружества, Общински съвет – Варна освобождава като член
на Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с
ЕИК 103156991, Николай Стефанов Бинев.
143-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4
във връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата
за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна

избира за член на Съвета на директорите на „Дворец на културата и
спорта“ ЕАД с ЕИК 103156991, Генадий Христов Атанасов.
Резултати от гласуването: за – 34; против – 1; въздържали се – 7;
отсъстващи – 9, предложението се приема.
Имената само казвайте. Калина Пеева за протокола „за“.
Предлагам колеги да приемем решение за освобождаване на
членовете на съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене“
ЕАД предвид изтичане на техния мандат. Мнения и съображения? Не
виждам. Режим на гласуване.

144-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от

Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на
търговските дружества, Общински съвет – Варна освобождава членовете
на Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД с
ЕИК 103552229, както следва:
- Румен Иванов Пишманов;
- Росица Петрова Ковачева;
- Мария Иванова Ангелова – Дойчева.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 8, предложението се приема.
Има предложение писмено от Божидар Чапаров, Добромир Джиков,
Валентин Станев и Янко Станев за избор на Петя Данчева Железарска за
член на съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД.
Предложение от общинския съветник Кирил Георгиев за избор на
Мариана Василева Данаилова за член на съвета на директорите на
„Ученическо и столово хранене“ ЕАД. И имате думата за още такива. Д-р
Маринова? По-смело вдигайте ръка само ще помоля, че не вижда.
Лидия МАРИНОВА
Подлагам, като предложение кандидатурата на д-р Божанка
Георгиева Богданова. Тя е преминала през всички етапи на управление в
районната здравна инспекция. В момента е управител на Общинското
предприятие „Комплекс за детско хранене“. Човек с опит.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Познаваме я всички колеги предполагам, д-р Божанка
Георгиева. Други предложения, колеги? Не виждам. Предлагам да
гласуваме трите предложения заедно.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във връзка с
чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от
капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна избира за
членове на Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене”
ЕАД, следните лица:
- Мариана Василева Данаилова
- д-р Божанка Георгиева Богданова
- Петя Данчева Железарска.
Режим на гласуване. Г-н Гуцанов? … Преди режима на гласуване?
Добре, заповядайте.
Борислав ГУЦАНОВ
Беше добре поне да бяха в залата тези хора или ако са тук да ги
изслушаме, да кажат няколко думи какво смятат да правят, какви са
техните виждания за развитието на дружеството. Мисля че е редно поне
това нещо да бъде направено.
Тодор БАЛАБАНОВ
Аз предлагам да им дадем възможност на една комисия да го
направят това нещо, на новоизбраните членове предвид факта, че наймалкото трябва да се запознаят и с моментното състояние на всяко едно от
дружествата, в което стават …
Борислав ГУЦАНОВ
Преди факта те да бъдат гласувани г-н председател, от общинския
съвет беше редно те да знаят къде влизат, какво ще правят …
Тодор БАЛАБАНОВ
Те са наясно къде влизат, но не са наясно какво ще заварят …
Борислав ГУЦАНОВ
… е добре да кажат какво смятат да правят в това дружество. Иначе
става малко едно гласуване за … Нищо няма да промени вота на
гласуването. Мисля че така беше редно.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Режим на гласуване.

145-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във

връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна

избира за членове на Съвета на директорите на „Ученическо и столово
хранене” ЕАД с ЕИК 103552229, следните лица:
- Петя Данчева Железарска;
- Марияна Василева Данаилова;
- д-р Божанка Георгиева Богданова.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 5
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Колеги, поради изтичане на мандата на двама от членовете на съвета
на директорите на „Пазари“ ЕАД предлагам:

146-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от

Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на
търговските дружества, Общински съвет – Варна освобождава членовете
на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД с ЕИК 148089508, както
следва:
- Миглена Стефанова Георгиева;
- Цветомир Красимиров Грънчаров.

Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. …
Валентин Станев не участва в гласуването.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 6;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
Имате думата колеги за предложение за членове на съвета на
директорите на „Пазари“ ЕАД. Г-н Андонов, след това г-жа Гърдева.
Мартин АНДОНОВ
Уважаеми г-н председател, предлагам Александра Велкова за член
на съвета на директорите на „Пазари“ ЕАД.
Тодор БАЛАБАНОВ
Бихте ли изчели поне трите имена и част от биографията.
Мартин АНДОНОВ
Александра
Велиславова
Великова.
Завършила
„Брюнел
унивърсити“ - Великобритания, опитен мениджър „продажби“, владее
няколко чужди езика, добра комуникация с други страни.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Г-жо Гърдева.

Марица ГЪРДЕВА
Аз ще предложа за член на борда на директорите на „Пазари“ ЕАД
Недко Николаев Радев. Той е икономист с магистърска степен по
„Счетоводство и контрол“, бил е директор на банкови клонове, мениджър
маркетинг и продажби в големи фирми, човекът е с богат опит, така че
мисля че ще свърши добра работа.
Тодор БАЛАБАНОВ
Пак да повторите на микрофона имената.
Марица ГЪРДЕВА
Недко Николаев Радев.
Тодор БАЛАБАНОВ
Други предложения има ли, колеги? Не виждам.

147-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във

връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна
избира за членове на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД с ЕИК
148089508, следните лица:
- Александра Велиславова Великова;
- Недко Николаев Радев.
Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 4;
отсъстващи – 12, предложението се приема.
Колеги, преминаваме към следващото дружество – „Градски
транспорт“ ЕАД. Поради изтичане на мандата предлагам да бъде
освободен като член на съвета на директорите:

148-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от

Търговския закон, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските
дружества, Общински съвет – Варна освобождава, като член на Съвета на
директорите на „Градски транспорт” ЕАД с ЕИК 103003668, Максим
Божидаров Тодоров.
Имате думата за мнения и съображения. Г-н Иванов.

Станислав ИВАНОВ
Искам да направя предложение.
Тодор БАЛАБАНОВ
То, предложенията се правят след като освободим … Да. Не виждам
мнения и съображения, колеги. В режим на гласуване. .. Освобождаване на
Максим Тодоров, като член на съвета на директорите.
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Г-н Иванов, заповядайте.
Станислав ИВАНОВ
Г-н председател, искам да направя предложение за Жельо Петров
Алексиев. Той мисля, че всички са запознати с работата особено колегите,
които бяха и предния мандат, дългогодишен председател на комисията по
„Транспорт“, мисля че има нужните опит и качества да заеме това място.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
И аз благодаря. Г-н Алексиев е в залата, ако желаете да се представи.
… Три години председател на комисията по „Транспорт“, изключително
богат опит в тази сфера. Мнения и съображения? Не виждам.

149-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във

връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна
избира за член на Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД с
ЕИК 103003668, Жельо Петров Алексиев.
В режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Колеги, също така е изтекъл мандата на управителя на „Медицински
център за рехабилитация и спортна медицина 1 - Варна“ ЕООД. Както има
искане за предложение от страна на председателя на комисията
„Здравеопазване“ по отношение на „Специализирана болница по
акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Д.Стаматов –
Варна” ЕООД, като ще й дам думата да го направи на микрофон.

Антоанета ЦВЕТКОВА
Във връзка с извършена проверка и изготвен доклад от вътрешния
одит от Община Варна на АГ - болница „Д-р Димитър Стаматов“, в който
се констатират множество нарушения на българското законодателство, в
това число и не само по закона за обществените поръчки, предлагам
предсрочно да бъде прекратен договора на сегашния управител на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение”, д-р Радослав Минков и същия да бъде освободен от длъжност.
На същия беше предоставена възможност от ПК „Здравеопазване“ да
представи обяснения, но такива към момента не са постъпили. Поне от моя
страна двукратно съм изпращала в писмена форма такива запитвания и все
още няма отговор. Предлагам за временно изпълняващ длъжността
управител на лечебното заведение да бъде избран доц. д-р Емил Георгиев
Ковачев до провеждане на конкурса. Предлагам да насрочим конкурс и
съответно той да се проведе в срок до 90 дни, като също трябва да изберем
и комисия, която да избере същия. Да прочета ли и следващото?
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Не, следващото след като коментираме първо това
направено предложение. Г-н Липчев, заповядайте. .. Д-р Липчев, да.
Извинявам се.
Петър ЛИПЧЕВ
Уважаеми колеги, всъщност това е един фарс, който се разиграва от
миналия мандат. Между другото за тези, които са новите в този Общински
съвет, обръщам се към тях. Старите знаят. АГ - болница е единствената
болница, която излезе и на печалба, не само, че си вършат добре и
професионално работата там, но и икономическите показатели са, това е
заведението с най-добри показатели. Това което се инициира, даже
докторът беше, управляващият д-р Минков беше освободен от отговорност
два пъти от комисията по „Собственост и стопанство“ миналия мандат. В
последствие по предложение на колеги от общинския съвет беше
предизвикан финансов одит, това е от Община Варна от одита между
другото. Бяха направени опити, направено беше предложение до
държавният одитиращ орган. Той каза, че проблеми няма и заведението е
одитирано. Беше извършена ревизия от НАП - също приключи без
проблеми и без някакви санкции към общинското здравно заведение. Беше
получена и похвала лично от министър Москов към настоящият управител.
Той между другото е трети мандат – аз, по-предния бяхме го гласували
този управител. Там между другото се стигна до гласуване, пак нямаше
кандидати и трябваше между предния, който беше и този, който беше
спечелил конкурса, в случая д-р Минков, бяхме избрали д-р Минков попредния мандат. Всъщност тук е задкулисието, гласи да бъде саботирана
АГ - болница, да бъде изведена до загуба и да последва съдбата на
тубдиспансера. Това се разиграва в момента. В случая, след като никоя

друга институция не намери нищо, за което да се хване, някакви
нарушения в АГ - болница, напротив - трябваше от Община Варна да се
инициира измислена проверка, която уж да констатира някакви
нарушения. Нормално е д-р Минков да не Ви отговаря. За какво да Ви
отговори? За това, за което трябва да Ви отговоря, той Ви е отговорил.
Антоанета ЦВЕТКОВА
Абсолютно никакъв отговор нямам от него…
Тодор БАЛАБАНОВ
Нека не влизаме в диалогов режим. Аз ще Ви дам възможност да
отговорите.
Петър ЛИПЧЕВ
Да, няма проблем. Нека да ... Та това е уважаеми колеги. Това е
което се разиграва тук. Съвсем неочаквано нали и да се прекратяват
пълномощия предсрочно на управител, който има още една година, докато
му изтече мандата. В крайна сметка той се е доказал през тези години.
Както контрольора, така и самия управител без никакви забележки за всяка
една от изминалите може би 5 или 6 години на управление на тази
болница. Напротив - тази болница от губеща беше вдигната на крака и
показа положителни резултати. Пак го казвам, за да не стане след време
така, както за тубдиспансера забравихме какво е било, как е било и да
видим след време как тя да си плати храната, коя фирма е запорирала
сметките й и да се докараме до безизходица. Иначе за бъдещето на д-р
Минков нямам никакви притеснения. Поне на мен то ми е ясно. Уважаеми
колеги, аз правя предложение и аз категорично съм против този акт на
ликвидиране на печелившите здравни заведения от Община Варна, е може
би да не са удобни някому. Благодаря ви за вниманието. Възмутен съм от
този акт.
Тодор БАЛАБАНОВ
Дайте ми възможност аз да Ви отговоря, като съветник, който съм
бил … Не, не, аз държа да отговоря, защото тук се казаха неща, които
изобщо не са така, както ги представихте. Сега, аз ще дам малко
разяснение само по фактите. През предходния мандат на няколко пъти
комисия „Здравеопазване“ прие решение, с което да … И Общински съвет
в това число, с което да поиска от АДФИ да извърши проверка на
лечебното заведение. От АДФИ не само, че не извършиха проверката и
казаха, че това не е в техни компетенции. Не са извършвали проверка за
този период, ако трябва да бъдем коректни, поради което се наложи да
поискаме от вътрешен одит да извърши тази проверка. Проверката, която
… без причина … каза това … АДФИ с доклада си каза „това не е в
компетенциите на Агенцията за държавна финансова инспекция“. Това
бяха констатациите на АДФИ. След което с решение ние възложихме на

вътрешния одит на Община Варна да извърши проверка. Какво установи
проверката? Категорично неспазване на разпоредбите на Закона за
обществените поръчки. Направих си труда да отворя закона и да погледна
какви санкции, ако АДФИ в момента влезе в дружеството или Сметна
палата, какви санкции ще наложи на същото. Над 100 000 лв. са в момента,
ако влезе АДФИ да го проверява на база на тези констатирани нарушения,
това се очаква. Освен това и близо 20 000 лв. глоба лично на управителя на
дружеството. Поради тази причина поисках от председателя на комисията
по „Здравеопазване“ да поиска обяснение от страна на управителя, тъй
като може да има малко по-различна гледна точка. В рамките на повече от
месец, може би два месеца и нещо, такива обяснения не постъпиха. Не
постъпиха. Нищо. Нула. Поради това се наложи да се направи това
предложение, а ние както казвате Вие нямало как да искаме отговор от
него. Напротив. Ние сме органа, който единствен може да иска отговор от
него, като принципал на болницата. В този смисъл никой не иска да я
ликвидира, а да запазим нейната цялост. Благодаря. Заповядайте.
Петър ЛИПЧЕВ
Г-н Балабанов, да не влизам в диалогов режим, явно Вие се опитвате
да направите такъв. Аз съм наясно със ситуацията в АГ - болница. Това,
което казвате изобщо не кореспондира на истината. Няма такъв случай, за
такива драстични нарушения и такива драстични глоби. В болницата няма
никакви нарушения, за това, за което Вие твърдите и освен това д-р
Минков беше освободен от отговорност и от комисията по „Собственост и
стопанство“, не само от комисията по „Здравеопазване“. В последствие
тази проверка беше провокирана сама от общината да си провери
дружеството и да му открие нарушения, затова става въпрос. Това звено за
вътрешен одит е подчинено на кмета. То не кореспондира с някакви
държавни или други институции като „Здравна каса“, като Национална
агенция по приходите или като АДФИ. Така че в случая Община Варна
сама разбирате ли, си атакува едно дружество и казва: „аууу това
дружество колко не е наред“, а всички останали държавни институции
включително и министъра казват „да, чудесно е и резултатите са чудесни“.
Това е черно на бяло доказано, г-н Балабанов. Сега това какво Вие ще
опитате да манипулирате общественото мнение и колегите, какво ще им
внушите да говорят, това си е съвсем друга работа. Благодаря Ви. Не
възнамерявам да влизам в диалогов режим, нека просто това нещо да се
знае.
Тодор БАЛАБАНОВ
Готов съм на една среща лично с Вас, да Ви представя доклада. Аз не
манипулирам никой. Твърдя, че има документи, които доказват тези
нарушения. Докладът не е обжалван. Докладът не е обжалван, д-р Липчев.
.. Изчакайте ме. Аз Ви изслушах … Как така защо? Значи, ако ви съставят
на Вас един акт за извършени нарушения и Вие не сте ги извършили, няма

ли да го обжалвате? … Има доклад. Констативен акт е това. Това е
констативен акт, този доклад … Ще го проверява разбира се, като
едноличен собственик на капитала. .. Да, съжалявам. Г-жо Савова и д-р
Митковски.
Веселина САВОВА
Тъй като тази тема наистина е конфликтна, но е конфликтна не
защото това което се коментира не е вярно, а е конфликтна, защото в АГ болница има конкретни интереси и аз съвсем открито мога да кажа на д-р
Липчев, че ако иска аз пък ще му разкажа за интересите едно по едно,
защото там конфликтите са толкова сериозни и са свързани включително и
с проверки за лечебната дейност. В момента, ако Вие сте откровен ще
кажете, че там има проверка, има повдигнати обвинения във връзка с
определени медицински показатели, които сега няма да ги коментирам,
защото не е коректно да изреждаме имената на болни, на мъртви бебета, на
разследване как лекари, които нямат право работят вътре и т.н., и т.н. Така
че д-р Липчев доброто, което можете да направите на д-р Минков е да не
продължавате да ровите темата, защото той накрая ще си пострада много
повече от едно просто освобождаване от длъжност. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Д-р Митковски първо му беше предоставена възможност
… Изчакайте, д-р Митковски първо.
Петър ЛИПЧЕВ
Г-жо Савова, аз нямам представа какви интереси са намесени …
Тодор БАЛАБАНОВ
Д-р Липчев, д-р Липчев, не съм Ви дал думата.
Петър ЛИПЧЕВ
Да отговоря и приключвам.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не. Не. Не. Или спазваме реда в залата или просто няма …
Петър ЛИПЧЕВ
Е кога да отговоря тогава?
Тодор БАЛАБАНОВ
След д-р Митковски ще Ви бъде дадена думата, разбира се.
Заповядайте, д-р Митковски.

Ивайло МИТКОВСКИ
Уважаеми колеги, аз бях навремето в комисията, която участва в
избора на управител на това учебно заведение и си спомням тогава
представянето на останалите колеги и на д-р Минков. Наистина АГ болница беше в тежко състояние, губеща болница и много от колегите
бяха притеснени тогава от възрастта на д-р Минков, че едва ли ще успее да
се справи с тази ситуация, в която заварва и в която беше болницата. Права
е г-жа Савова, че в тази болница винаги е имало много и различни
интереси, затова тя беше доведена и до това трагично състояние, до което
беше до преди няколко години. Добре, че .. Напълно съм така със
съзнанието, удовлетворен от избора си тогава, че повлияхме и избрахме др Минков. Един млад човек, който е завършил в чужбина, специализирал в
чужбина, който след това се доказа в това лечебно заведение и това е едно
от лечебните заведения с най-добри показатели, лечебни заведения
въпреки недофинансирането от Националната здравна каса, както е ясно на
всички. Това което говори -жа Савова. Всяко лечебно заведение има
проверки по сигнали, така че едва ли това ще е някакъв случай различен от
тези, които се случват в другите лечебни заведения. Има ги и в „Св. Анна“
и в „Св. Марина“, и в останалите - за починали, за оплаквания от болни.
Така че не това е причината за освобождаването на д-р Минков. Както се
казва на диалект цаката му се търсеше много отдавна и Вие го знаете, г-н
председател това нещо. Многократните неосвобождавания от отговорност
в предния мандат при положение, че всички останали управители бяха
освободени от отговорност, въпреки някои трагични резултати финансови
и лечебни, които имат. Така че това е чисто междуличностен конфликт,
който води до това действие в момента, което ни се предлага.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Д-р Липчев, след което д-р Станев.
Петър ЛИПЧЕВ
Г-жо Савова, сигурно сте права за интересите. Толкова не съм
запознат с тях. Доколкото за нещата, които се случват в болницата лично
аз съм съдил болница във Варна за смъртта на мой родител и брат ми. Така
че в болниците стават такива неща. Там се воюва за живота на хората, там
се губи живот, там се спасяват животи. Така е. Аз съм работил в болница.
Наясно съм с този момент. Това което каза д-р Митковски предполагам, че
го разбрахте - действително тук се освобождават колеги, които не са
постигнати, чиито резултати финансови очевидно са отрицателни. Преди
малко говорихме за една болница, която се дотира и се каза а бе то няма
кой друг да поеме, няма друг кандидат за управител. Не е толкова лесно,
но понеже тук болницата е изведена на едно добро ниво в резултат на 5годишния труд на този екип, затова имат апетити и интереси. Ако и тази
болница беше както тубдиспансера с едни големи задължения едва ли
щеше да има кандидати и интереси. Това искам да ви допълня.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря, д-р Липчев. Д-р Станев. Само докато дойде на микрофона
- д-р Митковски ще кажа, че от наша страна д-р Минков също получи
подкрепа тогава, когато бе избран. Факт.
Петър ЛИПЧЕВ
…………… /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
… лично кмета подписа договора ….
Янко СТАНЕВ
Уважаеми г-н председател. Няма да коментирам, малко неудобно
стана. Само доктори се изказваме и коментираме колега, който не е в
залата. Аз съм запознат също с одита и смятам, че единствения порок или
недостатък в това, което обсъждаме в момента е липсата на диалогов
режим с ръководителя на АГ - болница и по принцип с цялото
ръководство, и че го няма тук да отговори на въпросите, които възникват
във връзка с одита след като писмено не е отговорил. Не искам да петня
името на д-р Минков още повече, че се познавам с неговите родители.
Обаче одита е факт. Или му се дават опровержения, или следват процедури
в зависимост от желанията на принципала. Затова ви предлагам … Значи
това е все едно аз като собственик на по-голямата част на капитала на
моите фирми – да, имам директор, който се справя, но одиторът ми казва,
че определени неща не са свършени както трябва и аз го освобождавам.
Слагам друг, който да се изградим по-напред, така че ви предлагам да
спрем да обсъждаме д-р Минков. Каквото е направил, направил е. Има
предложение принципала дали има желание и воля ще го разберем, да
развива още повече това, което е направено и да се отстранят тези грешки,
които съществуват в одита. Ей това е цялата работа. Айде да не го
превръщаме в драми, нали по отношение на болницата. Няма болница, в
която да няма проблем. Всички като бяхме млади доктори помним, че дете
до 1 година почине ли и веднага почва разследването. Автоматично. Така
че тези неща да ги оставим, затова процедурно предлагам да преминем към
гласуване. Принципала ще каже проста воля, това в момента е търговски
… Добре де, спокойно. Това е един спор върху едно дружество макар и
болница, в което принципала иска да сложи ново управление, за да развива
дружеството още по-нататък. Това е моето предложение. Принципно да
гласуваме, защото много неудобно е в тази зала, казвал съм го и по друг
повод, лекари да бъдат обсъждани в нелекарска среда.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Гуцанов, след което ще подложим на гласуване
процедурното предложение на д-р Станев.

Борислав ГУЦАНОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Тезата, че принципала
има правото да си вземе решение е абсолютно вярна и няма защо да бъде
обсъждана, но ми се струва, че е малко прибързано на базата на тази
дискусия, която се очерта в залата. Един път подобно решение, което беше
предложено от уважаваната доц. Цветкова, освен това си спомням как
беше поето дружеството, какво се случи, как го вдигна д-р Минков
дружеството, включително виждам, че има и напрежение в здравното
заведение, което е факт и няма смисъл да бъдат оспорвани неща, които са
очевадни. Но по подобен начин да се вземе решение най-малкото, което е
не е етично и не е коректно. Затова аз мисля, че по-добре е да се отложи,
има начин как да бъде поканена председателския съвет, д-р Минков,
присъствието на доц. Цветкова и да се вземе решение включително ако
трябва и той да се оттегли. А изказвания, които се направиха в залата от
хора, които в момента не са общински съветници, дано друг път да бъдат казвам го най-добросърдечно г-жо Савова, не работят добре за здравното
заведение, защото тази сесия се гледа, тя ще бъде коментирана и в
публичното пространство. Не смятайте, че правим добро на болницата и
хора, които искат там да родят след подобни дискусии и след подобни
процеси, които течаха в публичното пространство вече от около година,
година и нещо. Това не е добре за здравното заведение. Затова аз мисля, че
наистина тази дискусия не беше полезна в момента, а иначе, че
принципала трябва да си вземе решението и че е в неговото си право, две
мнения по въпроса няма. Ако има и такива документи, за които
председателя говори допълнително дава страна по казуса, но това ако го
направим днес не е добре за общинския съвет. Послушайте един човек,
който е минал през доста препятствия.
Тодор БАЛАБАНОВ
Процедурата на г-н Станев ще подложим на гласуване първо, след
което по реда на постъпването г-н Гуцанов предложението за оттегляне на
точката. И в последствие … Процедурно прекратяване на дебатите, колеги.
Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 9, предложението се приема.
Подлагам на гласуване предложението на г-н Гуцанов за оттегляне
на точката и повторното й разглеждане в присъствието на д-р Минков. …
Има включена точка в дневния ред, д-р Липчев. Режим на гласуване по
отношение на предложението на г-н Гуцанов, колеги.
Резултати от гласуването: за – 11; против – 4; въздържали се – 26;
отсъстващи – 10, предложението не се приема.

Д-р Липчев – „за“.
Колеги, изчитам предложението на доц. Цветкова.
5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във
връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна, освобождава
управителя на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за
активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД – д-р
Радослав Минков Минков.
5-1. Избира д-р Емил Георгиев Ковачев за изпълняващ длъжността
управител на лечебно заведение „Специализирана болница по акушерство
и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“
ЕООД, с всички произтичащи от избора права и задължения, за срок до
назначаване на нов управител след проведен конкурс по реда на Наредба
№ 9/26.06.2000 г., но за не повече от 90 дни от сключване на договора за
възлагане на управлението.
5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от
Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министъра на
здравеопазването и чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на
търговските дружества, във връзка със заявление от управителя на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД и след спазване на
процедурата по чл. 66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс,
Общински съвет – Варна, като упражняващ правата на едноличен
собственик на капитала, реши:
1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество – лечебно
заведение - „Специализирана болница по акушерство и гинекология за
активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД.
2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на
чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона
за лечебните заведения, както следва:
І етап - проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания към кандидатите;
ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и
дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
ІІІ етап - събеседване с кандидатите.

3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на
следните изисквания:
а) притежават образователно - квалификационна степен „магистър“
по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават
образователно – квалификационна степен „магистър“ по икономика и
управление, с призната специалност по медицинска информатика и
здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
б) кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна
степен „магистър“ по медицина, да имат придобита основна специалност;
в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно
икономист;
г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса,
кандидатите да представят в дирекция „Канцелария на Общинския съвет“,
стая 311 в Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, при
началник сектор „Канцелария на Общински съвет“ следните документи:
- заявление за участие в конкурса;
- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно
изискванията - оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация по
здравен мениджмънт по смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с
документите, посочени в параграф 3 от Заключителните разпоредби на
посочената Наредба;
- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов
стаж;
- медицинско свидетелство;
- свидетелство за съдимост;
- автобиография;
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за
тригодишен период.
5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите
документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се
изписва името и адреса на участника и наименованието на лечебното
заведение, и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното
постъпване.
Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се
поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с
документите за участие в конкурса.
За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се
посочват името на подателя, деня и часа на приемане на заявлението,
входящия номер и наименованието на лечебното заведение.

6. Общински съвет – Варна задължава настоящия управител на
лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса,
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на
персонала.
7. В седемдневен срок от публикуване на обявата за конкурса,
кандидатите могат да получат в дирекция „Канцеларията на Общински
съвет“, стая № 311 в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски
полк“ № 43, при началник сектор „Канцелария на Общински съвет“
информация относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от
конкурса, изготвени от Комисията за организиране и провеждане на
конкурса.
8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на
втория етаж в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ №
43 на следните дати и часове:
8.1. На 11.03.2016 г. от 14:00 часа Комисията за провеждане на
конкурса заседава, като отваря пликовете на участниците по реда на
тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението.
8.2. В срок до 15.03.2016 г. включително Комисията за провеждане
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на
конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в интернет страницата
на Община Варна.
8.3. В срок до 18.03.2016 г. включително Комисията за провеждане
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява
списък на кандидати с техните оценки, както и списък на кандидатите,
допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на Община
Варна и в интернет страницата на Община Варна.
До третият етап на конкурса се допускат кандидати, получили
оценка най-малко „мн. добър 4.50” по шестобалната система.
8.4. Събеседването с кандидатите за управител на „Специализирана
болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р
Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД да се проведе в стаята на общинския
съветник, на втория етаж в сградата на Община Варна, бул. „Осми
приморски полк“ № 43, на 22.03.2016 г. от 14:00 часа.
9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за
публикуване в един централен и един местен всекидневник от Началник
сектор „Канцелария на Общински съвет” в седемдневен срок от датата на
приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на Община
Варна и в интернет страницата на Община Варна.

10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по
провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и
класирането по ред на останалите участници. При равни други условия
кандидатите с образователно – квалификационна степен „магистър” по
„Здравен мениджмънт” или по „Здравен мениджмънт и обществено
здравеопазване” имат предимство пред тези със степен „бакалавър” и
останалите кандидати.
В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет
- Варна, Комисията по провеждането на конкурса да обяви класирането на
таблото за обяви на Община Варна и в интернет страницата на Община
Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.
11. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000
г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения,
Общински съвет - Варна избира за членове на комисията за организиране и
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Специализирана
болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р
Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД, както следва:
Тук колеги имате думата за номинации за комисията, която да
проведе конкурса. Трябва да посочим … Да, д-р Станев? … За член на
комисията д-р Станев, предложение. … Предложението беше направено по
този начин затова го изчетох, д-р Липчев по този начин. … От
председателя на комисията. …. Правите предложение първо да гласуваме
освобождаването на управителя? …. Подлагаме на гласуване това
предложение. … Да, да, да. Подлагам на гласуване предложението за
освобождаване на управителя от длъжност. Колеги в режим на гласуване
по отношение освобождаване на управителя от длъжност.

150-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т.

5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава управителя на „Специализирана болница по акушерство и
гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ –
Варна” ЕООД, ЕИК 000090065 – д-р Радослав Минков Минков.
Резултати от гласуването: за – 27; против – 8; въздържали се – 4;
отсъстващи – 12, предложението се приема.
Д-р Липчев за протокола „против“.
Д-р Липчев заповядайте, за обяснение на отрицателен вот.

Петър ЛИПЧЕВ
Уважаеми колеги, гласувах „против“, защото това е една вероломна
смяна на един успешен управител на едно общинско варненско здравно
лечебно заведение. Между другото вчера е входирано писмо с отговора за
това, за което току що вие казахте, че не е входирано. Не знам защо не сте
го получили. Току що даже д-р Минков ми звънна, за да ми го каже това
нещо, така че това са моментите. Не знам имате ли информация, че вчера е
входирано такова писмо? … Ами да знаете, че е входирано.
Тодор БАЛАБАНОВ
При мен също няма постъпило, в деловодството на Общински съвет.
Петър ЛИПЧЕВ
Понякога и до мен като бях председател на комисията за „Борба с
корупцията“ имаше писма три пъти, които бяха входирани - накрая тези,
които ги входираха ми дадоха входящите си номера ми ги даваха и така се
намираха писмата, така че възможно е да не е дошло до Вас, но вчера …
Има и входящ номер, ще Ви бъде предоставен входящия номер просто да
го знаете. И друго исках да ви кажа - нямаше информация действително да
бъде д-р Минков тук, както каза и г-н Станев да даде своите обяснения. Би
ги дал. Той многократно на всички комисии и тук и в предния мандат
присъстваше, беше в зала, както тук на сесия така и на провежданите
комисии, така че ако някой е имал желание от тези, които желаят неговото
освобождаване, той да присъства и да има диалог с него винаги е бил
насреща. Благодаря ви за вниманието. Това е.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, д-р Липчев.
Петър ЛИПЧЕВ
… но нека да не се лъжем, като казвате, че …. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Не се лъжем. Отговор няма постъпил в деловодството на Общински
съвет – Варна. Аз не лъжа. Ако твърдите, че лъжа - кажете го още веднъж
за протокола само, за да можем да го запишем хубаво. … Да. .. Г-н Иванов,
заповядайте. … Сега избираме комисия. В момента имаше едно
предложение за …
Станислав ИВАНОВ
Г-н председател, аз … Благодаря Ви. Имам един въпрос към г-н
Липчев. Кога сте искрен? Преди малко, когато направихте предложението
за освобождаването или в момента, когато обяснихте отрицателния вот?
Защото аз се обърках, лично. Кога сте искрен?

Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Иванов, ако имате предложения по същество слушам. Дебата се
проточи прекалено дълго, така че нека да преминем към състав на
комисията. Едно предложение има за д-р Станев. Слушам г-жо Гърдева,
следващи предложения.
Марица ГЪРДЕВА
Доц. Антоанета Цветкова за председател на комисията.
Тодор БАЛАБАНОВ
Доц. Антоанета Цветкова. Необходим е и един правоспособен юрист,
общински съветник. … Благодаря.
Янко СТАНЕВ
………….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
До момента имаме номинации за доц. Цветкова, д-р Станев и за моя
милост. Други колеги, номинации? Г-н Атанасов, не искате ли да влезете?
Янко СТАНЕВ
………….. /н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Още една номинация за комисия. … Д-р Митковски, желание да
влезете в комисията за избор на нов управител? .. Юлияна Боева. Колегите
от БСП? Колегата Боев, ако иска като юрист? .. Колега Георгиева, Вие? ..
Юлияна Боева, да.
Колеги подлагам на гласуване предложението за избор на временно
изпълняващ длъжността, както и конкурсни условия и комисия в състав:
д-р Станев, Тодор Балабанов, Юлияна Боева, доц. Антоанета Цветкова.
Доизчитам проекта за решение … Моля да не взимате думата. Ако искате
ще Ви я дам в последната точка, няма проблем. Доизчитам проекта за
решение:
На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет - Варна
избира за Председател на комисията - имате думата за предложения за
председател. Аз предлагам доц. Цветкова за председател на комисията.
На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет - Варна

избира за Секретар на комисията - имате думата за номинации отново. …
Г-жа Боева за секретар на комисията.
На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно от Наредба № 9/26.06.2000 г.
за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения,
Общински съвет - Варна решава всеки от членовете на комисията за
организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД да получи
възнаграждение в размер на 100 лева.
Аз предлагам това последното изречение да отпадне. Става въпрос за
възнаграждение на членовете на комисията. Така както е записано. Аз
предлагам членовете на комисията да не получават възнаграждение за
работата си в тази комисия предвид факта, че до момента никога не е
имало такива.
Така колеги, имате думата за мнения и съображения по така
изчетения проект. В режим на гласуване.

151-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т.

5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
избира д-р Емил Георгиев Ковачев за изпълняващ длъжността управител
на лечебно заведение „Специализирана болница по акушерство и
гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ –
Варна” ЕООД, ЕИК 00009006, с всички произтичащи от избора права и
задължения, за срок до назначаване на нов управител след проведен
конкурс по реда на Наредба № 9/26.06.2000 г., но за не повече от 90 дни от
сключване на договора за възлагане на управлението.
151-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63,
ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от
Министъра на здравеопазването и чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда за
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от
капитала на търговските дружества и след спазване на процедурата по чл.
66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет –
Варна, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала,
реши:
1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество – лечебно
заведение - „Специализирана болница по акушерство и гинекология за
активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД.

2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на
чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона
за лечебните заведения, както следва:
І етап - проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания към кандидатите;
ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и
дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
ІІІ етап - събеседване с кандидатите.
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на
следните изисквания:
а) притежават образователно - квалификационна степен „магистър“
по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават
образователно – квалификационна степен „магистър“ по икономика и
управление, с призната специалност по медицинска информатика и
здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
б) кандидатите, притежаващи образователно – квалификационна
степен „магистър“ по медицина, да имат придобита основна специалност;
в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно
икономист;
г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса,
кандидатите да представят в дирекция „Канцелария на Общинския съвет“,
стая 311 в Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, при
началник сектор „Канцелария на Общински съвет“ следните документи:
- заявление за участие в конкурса;
- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно
изискванията - оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация по
здравен мениджмънт по смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на
посочената Наредба;
- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов
стаж;
- медицинско свидетелство;
- свидетелство за съдимост;
- автобиография;
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за
тригодишен период.

5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите
документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се
изписва името и адреса на участника и наименованието на лечебното
заведение и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното
постъпване.
Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се
поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с
документите за участие в конкурса.
За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се
посочват името на подателя, деня и часа на приемане на заявлението,
входящия номер и наименованието на лечебното заведение.
6. Общински съвет – Варна задължава настоящия управител на
лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса,
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на
персонала.
7. В седемдневен срок от публикуване на обявата за конкурса,
кандидатите могат да получат в дирекция „Канцеларията на Общински
съвет“, стая № 311 в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски
полк“ № 43, при началник сектор „Канцелария на Общински съвет“
информация относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от
конкурса, изготвени от Комисията за организиране и провеждане на
конкурса.
8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на
втория етаж в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ №
43 на следните дати и часове:
8.1. На 11.03.2016 г. от 14:00 часа Комисията за провеждане на
конкурса заседава, като отваря пликовете на участниците по реда на
тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението.
8.2. В срок до 15.03.2016 г. включително Комисията за провеждане
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на
конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в интернет страницата
на Община Варна.
8.3. В срок до 18.03.2016 г. включително Комисията за провеждане
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява
списък на кандидати с техните оценки, както и списък на кандидатите,
допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на Община
Варна и в интернет страницата на Община Варна.
До третият етап на конкурса се допускат кандидати, получили
оценка най-малко „мн. добър 4.50” по шестобалната система.

8.4. Събеседването с кандидатите за управител на „Специализирана
болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р
Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД да се проведе в стаята на
общинския съветник, на втория етаж в сградата на Община Варна, бул.
„Осми приморски полк“ № 43, на 22.03.2016 г. от 14:00 часа.
9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за
публикуване в един централен и един местен всекидневник от Началник
сектор „Канцелария на Общински съвет” в седемдневен срок от датата на
приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на Община
Варна и в интернет страницата на Община Варна.
10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по
провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет
– Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и
класирането по ред на останалите участници. При равни други условия
кандидатите с образователно – квалификационна степен „магистър” по
„Здравен мениджмънт” или по „Здравен мениджмънт и обществено
здравеопазване” имат предимство пред тези със степен „бакалавър” и
останалите кандидати.
В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет
– Варна, Комисията по провеждането на конкурса да обяви класирането на
таблото за обяви на Община Варна и в интернет страницата на Община
Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.
11. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000
г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения,
Общински съвет – Варна избира за членове на комисията за организиране
и провеждане на конкурса за възлагане управлението на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД, както следва:
1. правоспособен юрист – Юлияна Атанасова Боева – общински
съветник.
2. магистър по медицина – доц. Антоанета Здравкова Цветкова –
общински съветник.
3. представител на Регионална здравна инспекция – Варна – и.д.
д-р Дочка Михайлова.
4. д-р Янко Петров Станев – общински съветник.
5. Тодор Иванов Балабанов – общински съветник.
12. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет –

Варна избира за Председател на комисията за организиране и
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Специализирана
болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р
Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД доц. Антоанета Здравкова
Цветкова – общински съветник.
13. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет –
Варна избира за Секретар на комисията за организиране и провеждане на
конкурса за възлагане управлението на „Специализирана болница по
акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър
Стаматов“ – Варна” ЕООД Юлияна Атанасова Боева – общински
съветник.
Резултати от гласуването: за – 32; против – 1; въздържали се – 4;
отсъстващи – 14, предложението се приема.
Христо Атанасов за протокола „за“.
И последното предложение на д-р Цветкова по отношение на
спортния диспансер предвид изтеклия мандат на управителя на лечебното
заведение.
Антоанета ЦВЕТКОВА
Поради изтичане на мандата на председателя, да бъде освободен от
длъжност управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна
медицина“ - д-р Лазар Атанасов Пашков. Предлагам на негово място да
бъде избран д-р Христо Вълев Кьосев. По същия начин да се назначи
конкурс. Към момента временно изпълняващ да бъде д-р Христо Вълев
Кьосев и в срок от 90 дни отново да бъде назначен конкурс с комисия,
която да избере управител на спортния диспансер.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, подлагам на гласуване първо предложението за
освобождаване д-р Лазар Пашков от длъжност управител на „Медицински
център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД поради
изтичане на мандата. Режим на гласуване.

152-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т.

5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава
управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна
медицина 1 – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161 – д-р Лазар Атанасов
Пашков.

Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 14, предложението се приема.
Христо Атанасов за протокола „за“. Предвид това, че таблета не
работи.
Подлагам на гласуване предложението за временно изпълняващ
длъжността управител на лечебното заведение - д-р Христо Вълев Кьосев,
до провеждане на конкурс. Режим на гласуване.

153-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т.

5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
избира д-р Христо Вълев Кьосев за изпълняващ длъжността управител на
лечебно заведение „Медицински център за рехабилитация и спортна
медицина 1 – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, с всички произтичащи от
избора права и задължения, за срок до назначаване на нов управител след
проведен конкурс по реда на Наредба № 9/26.06.2000 г., но за не повече от
90 дни от сключване на договора за възлагане на управлението.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 13, предложението се приема.
Христо Атанасов за протокола „за“.
Колеги, условията по отношение на конкурса са абсолютно
идентични, за да не ги изчитам пет страници отново. Единствено първата
дата за провеждане на първо заседание на комисията е 10.03.2016 от 14:00
ч.; втората дата е 14.03.2016 г., като това е първия срок за обявяване на
списъците. Това всичко ще бъде обявено, разбира се в местен ежедневник
и на сайта на Община Варна; и третата дата е до 17.03.2016 г. да бъдат
отворени пликовете, като събеседването се проведе на 21.03.2016 г. от
14:00 ч. на същото място, както в предходното предложение. С цел
икономия на време.
Комисия отново ще помоля за номинации за състав. … Има ли други
предложения, колеги за състав? Няма.
Председател номинации и секретар. Отново същите предложения.
Като аз правя предложение отново възнаграждение за работата на
тази комисия също да не се получават.
Колеги, който е съгласен с така направените предложения по
отношение на същия състав на комисията, същия председател, същия
секретар, както и по отношение на датите, които изчетох за провеждане на
конкурса моля да гласува.

154-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3

от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни

заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министъра на
здравеопазването и чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на
търговските дружества и след спазване на процедурата по чл. 66 и сл. от
Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Варна, като
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала, реши:
1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество – лечебно
заведение – „Медицински център за рехабилитация и спортна
медицина 1 – Варна” ЕООД.
2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на
чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона
за лечебните заведения, както следва:
І етап - проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания към кандидатите;
ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и
дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
ІІІ етап - събеседване с кандидатите.
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на
следните изисквания:
а) притежават образователно - квалификационна степен „магистър“
по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават
образователно – квалификационна степен „магистър“ по икономика и
управление, с призната специалност по медицинска информатика и
здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
б) кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна
степен „магистър“ по медицина, да имат придобита основна специалност;
в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно
икономист;
г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса,
кандидатите да представят в дирекция „Канцелария на Общинския съвет“,
стая 311 в Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, при
началник сектор „Канцелария на Общински съвет“ следните документи:
- заявление за участие в конкурса;
- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно
изискванията - оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация по
здравен мениджмънт по смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни

заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на
посочената Наредба;
- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов
стаж;
- медицинско свидетелство;
- свидетелство за съдимост;
- автобиография;
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за
тригодишен период.
5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите
документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се
изписва името и адреса на участника и наименованието на лечебното
заведение и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното
постъпване.
Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се
поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с
документите за участие в конкурса.
За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се
посочват името на подателя, деня и часа на приемане на заявлението,
входящия номер и наименованието на лечебното заведение.
6. Общински съвет – Варна задължава настоящия управител на
лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса,
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на
персонала.
7. В седемдневен срок от публикуване на обявата за конкурса,
кандидатите могат да получат в дирекция „Канцеларията на Общински
съвет“, стая № 311 в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски
полк“ № 43, при началник сектор „Канцелария на Общински съвет“
информация относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от
конкурса, изготвени от Комисията за организиране и провеждане на
конкурса.
8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на
втория етаж в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ №
43 на следните дати и часове:
8.1. На 10.03.2016 г. от 14:00 часа Комисията за провеждане на
конкурса заседава, като отваря пликовете на участниците по реда на
тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението.
8.2. В срок до 14.03.2016 г. включително Комисията за провеждане
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на

конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в интернет страницата
на Община Варна.
8.3. В срок до 17.03.2016 г. включително Комисията за провеждане
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява
списък на кандидати с техните оценки, както и списък на кандидатите,
допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на Община
Варна и в интернет страницата на Община Варна.
До третият етап на конкурса се допускат кандидати, получили
оценка най-малко „мн. добър 4.50” по шестобалната система.
8.4. Събеседването с кандидатите за управител на „Медицински
център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД да се
проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на
Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, на 21.03.2016 г. от
14:00 часа.
9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за
публикуване в един централен и един местен всекидневник от Началник
сектор „Канцелария на Общински съвет” в седемдневен срок от датата на
приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на Община
Варна и в интернет страницата на Община Варна.
10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по
провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и
класирането по ред на останалите участници. При равни други условия
кандидатите с образователно – квалификационна степен „магистър” по
„Здравен мениджмънт” или по „Здравен мениджмънт и обществено
здравеопазване” имат предимство пред тези със степен „бакалавър” и
останалите кандидати.
В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет
- Варна, Комисията по провеждането на конкурса да обяви класирането на
таблото за обяви на Община Варна и в интернет страницата на Община
Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.
11. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000
г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения,
Общински съвет - Варна избира за членове на комисията за организиране и
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Медицински
център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД, както
следва:
1. правоспособен юрист – Юлияна Атанасова Боева – общински
съветник.

2. магистър по медицина – доц. Антоанета Здравкова Цветкова –
общински съветник.
3. представител на Регионална здравна инспекция – Варна – и.д.
д-р Дочка Михайлова.
4. д-р Янко Петров Станев – общински съветник.
5. Тодор Иванов Балабанов – общински съветник.
12. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет Варна избира за Председател на комисията за организиране и
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Медицински
център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД доц.
Антоанета Здравкова Цветкова – общински съветник.
13. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет Варна избира за Секретар на комисията за организиране и провеждане на
конкурса за възлагане управлението на „Медицински център за
рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД
Юлияна
Атанасова Боева – общински съветник.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 13, предложението се приема.
Преминаваме към тринадесета точка.

XIII.
По точка тринадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Избор на общински съветници и представители в:
- работната група за наблюдение изпълнението на Общинския план
за развитие;
- Областния съвет за развитие;
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 22 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет – Варна определя за мандат 2015 - 2019 г., за свои
представители и членове в Работната група за наблюдение изпълнението
на Общинския план за развитие следните общински съветници - тук следва
да номинираме трима общински съветника.
Имате думата колеги, за предложения. Марица Гърдева, заповядайте.
Марица ГЪРДЕВА
От името на групата на Политическа партия „ГЕРБ“ номинирам г-н
Борислав Нанков, който е икономист и ще бъде полезен там.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Колеги, други номинации за участие в тази работна
група. … тъй като няма направени други … Да, колега Липчев. … Милена
Георгиева предлагате. Да, така. Други предложения? Още едно
предложение, колеги. … Г-н Карбов, Вие не желаете ли да се включите? Гн Джиков също не желае да се включи. Тъй като Вие сте много ангажиран,
както знам. … Г-н Атанасов, някой от Вашата група дали не изразява
желание да се включи? .. Много тежка … Да. … Колеги, заради една
номинация не можем да сформираме … Колега Лазаров, не желаете ли да
вземете участие в тази работна група?
Марица ГЪРДЕВА
Предлагам колежката Калина Пеева да се включи в работната група.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Предложението за състав на комисията е Борислав
Нанков, Милена Георгиева и Калина Пеева. Колеги, в режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

155-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 22

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет – Варна определя за мандат 2015 – 2019 г., за свои
представители и членове в Работната група за наблюдение
изпълнението на Общинския план за развитие:
1. Борислав Пламенов Нанков;
2. Милена Димитрова Георгиева;
3. Калина Вълчева Пеева.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се –1;
отсъстващи – 12, предложението се приема.
се:

Следващото предложение, колеги … Проект за решение, извинявам

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна
определя за свой представител и член в Областния съвет за развитие на
област Варна за мандат 2015 - 2019 г., следния общински съветник, с
правата да извършва всички правни и фактически действия във връзка със
защита интересите на Община Варна.
Имате думата за предложения, колеги. Г-жо Гърдева.
Г-н Джиков, предходното гласуване за протокола „за“. Извинявам се.
Г-жо Гърдева, имате думата за предложение.
Марица ГЪРДЕВА
В предния Общински съвет доколкото си спомням г-н Славчо
Славов беше наш представител там и аз предлагам той да продължи
дейността си. Запознат е с обстановката.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Други предложения, колеги? Не виждам. Режим на
гласуване.

156-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Общински

съвет – Варна определя за свой представител и член в Областния съвет за
развитие на област Варна за мандат 2015 – 2019 г., Славчо Славов
Славов с правата да извършва всички правни и фактически действия във
връзка със защита интересите на Община Варна.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 11, предложението се приема.
Колеги, с това приключихме точките от дневния ред. Последна точка
всъщност, извинявам се, четиринадесета – дискусия с гражданите.

XIV.
По точка четиринадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Давам възможност на някои от гражданите с изключение на г-жа
Савова, тъй като тя вече се изказва, като общински съветник - да вземе
думата и да отправи питания. Това беше в рамките на шегата, разбира се.
Г-жо Савова, заповядайте.
Веселина САВОВА
Така, значи молбата ми е г-н Неджиб Неджибов, тъй като това нали е
дискусия с граждани и аз като гражданин се притеснявам дали
председателя на комисията по „Обществен ред и сигурност“ има
политическа позиция такава като на Лютви Местан. Молбата ми е г-н
Неджибов … Не е смешно, лично мен това ме тревожи. Нека да изрази
позицията си вътре в ДПС каква е, защото тези процеси така или иначе
трябва да бъдат отчитани, когато се вземат решения и си избира
председател.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Савова …
Веселина САВОВА
Г-н Неджибов, моля Ви да декларирате …
Тодор БАЛАБАНОВ
… карате колегата да прави политически изказвания. Не е свързано с
работата на съвета това. Много моля.
Веселина САВОВА
Категорично е свързано …
Тодор БАЛАБАНОВ
Не е в компетенциите на Общински съвет.
Веселина САВОВА
… с политиката на общинския съвет, който всъщност е политически
орган.
Тодор БАЛАБАНОВ
Правомощията на Общински съвет, Вие искате някой да прави
политически изказвания. Много моля. Вземете едно интервю от колегата.
Ще Ви даде, ама не пред всички да … Заповядайте.

Димчо ИВАНОВ
Дами и господа общински съветници. Казвам се Димчо Иванов.
Председател съм на независим транспортен синдикат „Авто 94“. Тук съм с
представители на няколко от централите в гр. Варна. Значи имаме много
голям проблем в момента. Протест върви в момента. Има към 1500
таксита, които обикалят града. Проблемът ни е от почти от една седмица.
Защото преди една година в общинския съвет в гр. Варна са гласували
минимална тарифа, която е много под себестойност – 60 ст. Досега всички
караха, всички централи работеха на тарифа от 79 ст. Една новопоявила се
централа свали на 60 ст. И сега всички други започват да свалят тарифите.
И всъщност тези 60 ст., значи преди 15 год. работехме на тези 65 ст. Тогава
бяха нещата съвсем други. Сега, когато трябва да плащат осигуровки и
данъци от 1-ви април всичко излиза на светло, тези 60 ст. не ползват нито
един от таксиметровите водачи, тъй като таксиметровите централи без да
се съобразяват с таксиметровите водачи решават такава минимална тарифа
от 60 ст. Моля председателя на общинския съвет, понеже кмета отказа да
ни приеме, спешно да свика комисия по „Транспорт“, като се коригира
тази минимална цена от 60 ст., която всъщност е много, много под
себестойност. В логиката на Закона за автомобилните превози пише ясно:
„Минимална цена, която да не е под себестойност“. Себестойността на
превоза доказано от Министерството на транспорта е 1,20 лв. Ние на 79 ст.
бяхме доволни, за да по някакъв начин да съществуваме. Сега при
положение, че това става няма как тоя бранш да оцелее. И заради това
протестите ще продължават всеки ден, докато има някакво решение от
общинския съвет в полза на нашия бранш. Моля председателя на
Общински съвет – Варна спешно да свика такава комисия, за да можем да
присъстваме и ние, да дебатираме, за да се нормализира напрежението в
гр. Варна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин …, може ли пак имената. Извинявайте.
Димчо ИВАНОВ
Димчо Иванов се казвам. Председател съм на независим транспортен
синдикат „Авто 94“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Иванов, да. Това исках да питам - каква част от таксиметровите
компании представлявате Вие, първо.
Димчо ИВАНОВ
Ами членовете ми са почти всички таксиметрови водачи в град
Варна.

Тодор БАЛАБАНОВ
Аз съм готов да направим една среща преди да се свика комисия по
„Транспорт“. По-скоро държа да чуя наистина представители на
таксиметрови компании какво мислят по въпроса, като няма никаква
пречка да свикаме заседание на комисията, това е най-малкия проблем.
Димчо ИВАНОВ
Не, спешно трябва, защото те ще продължават да протестират.
Напрежението в града ще ескалира. Просто не искаме това нещо да стане и
да продължава. Искаме да се уталожи напрежението и всичко да свърши.
Тодор БАЛАБАНОВ
Пак казвам - аз нямам нищо против, но първо искам да чуя позиция
на всички таксиметрови компании, тъй като аз не знам Вие каква част от
тях представлявате. Разбирате ли?
Димчо ИВАНОВ
Искам да ви кажа, че таксиметрови компании във Варна няма. Има
превозвач, има водач, има и централи. Централите всъщност не
представляват никого. Шефовете на централи всъщност те решават,
всъщност монополно каква да бъде тарифата в град Варна, а те нямат
право да го правят, но те принуждават таксиметровите водачи да работят
под себестойност, на загуба, за да имат повече клиенти и да имат повече
поръчки в тази централа, но това …
Тодор БАЛАБАНОВ
И вие искате от нас ние да ги принудим пък да не смъкват цените.
Димчо ИВАНОВ
Ние искаме да се приеме такава минимална цена, която да не е много
под себестойност, защото това на 60 ст. е съвсем под себестойност. Не да
ги принуждавате. Реално да се изчисли тази цена, която всъщност да
ползва всички участници в тази таксиметрова дейност.
Тодор БАЛАБАНОВ
Така или иначе – да, г-н Иванов, предстои да бъде разглеждан този
въпрос по отношение на минималната цена, тъй като ежегодно Общински
съвет с решение приема такава. Ще бъде разискван въпроса, но пак казвам
- аз държа да направим една по-широка среща, за да чуя позицията на
повече Ваши колеги.
Димчо ИВАНОВ
Позициите са едно, но реалността е друга и себестойността е
изчислена, която всъщност е себестойност изчислена от Министерството
на транспорта.

Тодор БАЛАБАНОВ
Не, не. Аз в този спор няма да влизам. Не твърдя дали е ниска цената
или е висока. Не ме разбирайте погрешно. Аз не знам как се образува тя
първо, за да споря по тази тема. Просто казах, че искам да чуя повече
мнения по въпроса.
Димчо ИВАНОВ
Не, то тука има представители на всички компании във Варна. Тук са
представители на всички. Може да се срещнем спешно с Вас по всяко
време.
Тодор БАЛАБАНОВ
Добре, готов съм още утре да направи една среща.
Димчо ИВАНОВ
Добре, сега ще разменим телефоните, ще се обадите, когато сте
свободен.
Тодор БАЛАБАНОВ
С удоволствие.
Димчо ИВАНОВ
Добре. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Други изказвания има ли?
Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание на
Общински съвет – Варна. Лека вечер на всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
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