П Р О Т О К О Л
№8
Осмо заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на
Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, се проведе
на 11.05.2016 г. (сряда) от 09:00 ч. до 17:20 ч.
Присъстват 50 общински съветника, отсъства:
Данаил ПАПАЗОВ
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, ще помоля за тишина. Предлагам на вашето внимание
следните предложения за изменение и допълнение на така обявения дневен
ред на днешното заседание. На първо място предлагам да отпадне от т. 7
ПК “Собственост и стопанство“ подточки 4, 5 и 6. Става въпрос имоти за
с. Константиново, местност „Боаза“. Предложението за отпадане от
дневния ред е във връзка с проведени дебати на комисията и предложения
от колеги в тази връзка, така че предложението е за отпадане, доработване,
да се види дали има опция за промяна на предназначението на имотите
след което отново да бъдат предложени на нашето внимание за
разглеждане. Следващото предложение вече е за включване на точка в
дневния ред към ПК “Култура и духовно развитие“ към т. 2 във връзка с
предстоящия празник 24 май предлагам, като подточка първа да бъде
включено предложение за удостояване с почетен знак за заслуги към
Варна. Към точка седем на ПК “Собственост и стопанство“ предлагам
също така да бъде включена точка 24, а именно предоставяне на право на
ползване върху Стадион „Локомотив“ и Стадион „Спартак“, гр. Варна.
Това предложение е разгледано вчера на извънредна заседание, съвместно
на комисии „Собственост“ и „Младежки дейности“ и е прието
единодушно. Точка осем „Финанси и бюджет“, предлагам да бъде
включено даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в
проектно предложение по Програма за транснационално сътрудничество
„Дунав“ 2014-2020 г. Тази точка я предлагам на вашето внимание, във
връзка с това, че срокът за кандидатстване е 30.05.2016 година поради
което следва да разгледаме въпроса. Към точка девет ПК „Транспорт“
предлагам към подточка едно, която е разгледана на комисия да бъде
включено допълнение, което е във връзка с корабчето, който е от Морска
гара до Аспарухово. Към точка тринадесет упълномощаване на
представителя на Община Варна в общото събрание на съдружниците на
„Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, ви предлагам да включим
определяне на представител и упълномощаване на представителя на
Община Варна в общото събрание на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД и
„Спортен комплекс Варна” АД предвид обстоятелството, че вчера са

постъпили в деловодството покани за свикване на общо събрание.
Събранията са насрочени за 15.06 и съответно 7.06.2016 година поради
което, за да упълномощим наш представител, който да присъства и участва
в заседанието надлежно, следва да го упълномощим днес. Към точка
шестнадесета от дневния ред предлагам всъщност точка16-нова в дневния
ред, това е във връзка с предложение на предходната сесия на д-р Липчев и
мое предложение, да бъде включена, предложения за решение от
предложения за решения от Комисия по приватизация и
следприватизационен
контрол,
а
именно
финализиране
на
приватизационни процедури за обекти по приходната част на „Годишния
план за приватизация за 2015 г.“. Това са приключили процедури през
миналата година, са проведени търговете успешно, има израни
изпълнители и следва да финализираме. И последното предложение, което
предлагам на вашето внимание е постъпило от общинските съветници
Иван Иванов, Петър Липчев, Светлан Златев, Антоан Влаев и Антон
Апостолов да бъде включена допълнителна точка в дневния ред под № 17,
относно: Поправка на допусната грешка в Решение № 22182/42/05,06.08.2015 г. на Общински съвет – Варна. Това е във връзка с
поправка на… то по-скоро е не само поправка, но и предложение за
допълнение и изменение на това решение по същество по отношение на
ПУП на кв. Чайка. Това са предложенията, които са постъпили писмено до
откриване на днешното заседание за включване на точки в дневния ред.
Колеги имате думата за мнения, съображения и евентуално други
предложения за включване на точки и отпадане съответно на такива.
Заповядайте. Колеги не виждам желаещи. Господин Марков, вие? Само да
кажа за правилника преди да започнете, за протокола по-точно, че
съгласно правилника нямате право да правите предложения. Имате право
на мнение, евентуално по така предложените точки от дневния ред.
Росен МАРКОВ
Миналия път вкарахме точка за църквата на централни гробища и от
Общинския съвет се взе решение да отиде в комисия по собственост.
Минах в комисия по собственост, кметство Младост и пак извървях цялата
процедура и в писмена форма съм вкарал предложение и днес да го
гласуваме. Вие като принципал на „Обреди“ от първи юни да няма вече
преподписване на договора на „Обреди“ с църковното настоятелство и на
централни гробища вече да има един хубав магазин, който направиха
„Обреди“ и една хубава църква, което е трагично за Варна. Едно Аксаково
до скоро беше село има църква, ние нямаме църква. Това е едно
параклисче, което са отворили и споделят с мен, там повече от 20 човека
не могат да влязат. Нека го гласуваме и след 10, 20 години никой няма да
помни на Росен нещата, 2 църкви, чешми и т.н., но гробищата ще си
останат и…

Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Марков, има положително становище на комисията, което
задължава управителя на дружеството да не сключва договора. Аз смятам,
че това е напълно достатъчно за това, което искате да приемем.
Росен МАРКОВ
7 години по този начин се преподписва договора. От 2009 година….
Тодор БАЛАБАНОВ
Не имаме … имаме изричното уверение на управителя на
дружеството, че няма да се преподпише договора за наем с митрополията.
Росен МАРКОВ
Говорих с митрополита. Той каза: „Росене свърши си другата
работата, аз почвам ремонта“. Дайте да го направим. Една минута
гласуване. Какво ни коства толкова? Да сме сигурни, че… аз вече да ги
натискам да се направи църквата, ако трябва и аз ще дам пари или който
иска друг, нали. Аз да си строя горе църквата на Тополи, тази да стане.
Град Варна, трети по големина, нямаме църква. Какво правим ние?
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. За протокола ще помоля да се представите.
Иван ПЕТРОВ
Добър ден. Казвам се Иван Петров, председател на УС на ФК
“Спартак“. По т. 7 искам да кажа, където е за собственост и вчера се е
разглеждало без да бъдем уведомени, че на „Спартак“ и „Локомотив“ ще
бъдат дадени на втори клуб „Спартак“. Там имаме договори. Тук са в мен
договорите. Никой не ни е уведомил, никой не ни е извикал даже да
поговори с нас. 300 деца тренират на „Локомотив“. Горе мъжкия отбор се
създава, който започнахме от нула. Една година никой не ни пита, как сме
издържали и как тези деца си дадоха всичко от сърце, за да защитават
каузата Спартак и днес ни суфлират, че ще се разглежда да бъдат дадени
под наем на някакъв си клуб „Спартак“, който бе създаден преди една
година. Това е моето мнение и от тук нататък аз ще сезирам съда на базата
на договорите, които имаме сключени и моля общинските съветници един
път за винаги да сложат край на тази гавра. „Спартак“ е бил и остава само
едни. След 3 дни ще има кръгла маса, където ще излязат всички футболни
личности, ще си сложим подписите, ще стигнем по-нагоре. Затова ми моля
днес недейте да бързате да вземете такова решение, защото пак ви казах
договорите са при мен, аз отговарям за тези деца. Почнахме от нула, днес
са 300. И тези деца няма да ги оставя да останат пак на улицата. Разбирате
ли… не, нека се смеят…

Тодор БАЛАБАНОВ
… моля ви за тишина
Иван ПЕТРОВ
… това е подигравка с една клубна история, която е на 98 години и
никой няма право да я вземе. Единствено, който притежава футболната
история са тези хора, които са играли и са носили с достойнство и чест
футболната фланелка. Аз съм един от тях. Затова съм тук и съм избран от
хората да защитавам тази кауза. Ако някой прегреши и тръгне да вземе
нашата история няма как да се случи това. Казвам ви го открито. Нека
всички спартаклии да разберат, че „Спартак“ ще го има.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. По-скоро изказването беше по същество на точката,
но … да.
Кръстьо КРЪСТЕВ
За протокола, Кръстьо Кръстев. Съвсем накратко по предложението
за „Чайка“ искам да уточня само, че това не е просто ПУП, а е план за
регулация и застрояване, допълнително. За общинските съветници, които
живеят във Варна след 90-та година искам съвсем накратко да обясня, че
този квартал е комплексно застроен, завършен към края на 70-те години.
Комплексно застрояване означава, че всичко е застроено наведнъж, всичко
необходимо, като поликлиники, училища, болница и т.н. Този план, който
е в предложението вкарано, за да премине този план, той е меко казано
криминален тъй като при изработването на този план за упорен план се
използва не оригиналния план, който според администрацията го няма, а
се използва план отразяващ текущото състояние на квартала през 2005
година, което на практика тогава вече квартала е презастроен, вече са
надхвърлени параметрите на жилищния комплекс, които са създадени с
оригиналния план, което противоречи на Закона за устройството на
територията. Ако този план мине, т.е. искам да кажа само, че ако нашата
прокуратура беше румънска, заради този план щеше да има лица, които са
на най-високо административно ниво в Общината щяха да бъдат в затвора.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Ще помоля само без квалификации за прокуратурата.
Заповядайте. Госпожо Гърдева, заповядайте. След това господина който е
зад Вас.
Марица ГЪРДЕВА
Вие знаете много добре, че групата общински съветници на ГЕРБ
подкрепи решението на Общински съвет единодушно за отмяна на ПУП-а
на „Чайка“. За съжаление тогава малко избързахме или го направихме явно
не както трябва, защото в момента той падна в съда, така че аз имам едно

предложение. Това предложение, на колегите което те внасят, да мине през
ресорните комисии по „Архитектура“ по „Благоустройство и комунални
дейности“, да го разгледаме, да го съгласуваме с юристите, за да можем да
изготвим наистина едно предложение, което след това да не бъде оборвано
в съда, така че смятам, че трябва да се въздържим от такива набързо взети
решения.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Моля да не … правите изказвания по този начин. Ако
искате заповядайте на микрофона няма никаква пречка да се изкажете.
Господин Гуцанов искахте да… нека първо само господина, тъй като беше
дадена думата.
…………… /гражданин/
Здравейте, тук има граждани на „Кайсиева градина“, които следват
както кв. „Чайка“ да бъде застроен напълно, също нашия квартал,
господин кмета на „Владиславово“, главния архитект на „Владиславово“ са
пуснали и са дали вече разрешително за строеж. В момента зад моя блок се
строи, всичката зелена площ в квартала ще бъде застроена от частни лица,
които навремето са били обезщетени с тези земи, сега чрез някаква измама
си връщат земите и искат пак да станат богати. В квартала няма нито едно
спортно съоръжение. Тук бяха изградени едни детски площадки по едни
европейски фондове, в която детска площадка гражданите когато се
покажат на терасата, дори и да си хвърли фаса от цигарата или ябълката
пада върху децата върху главите, няма парк в квартала, а сме един квартал,
който е по население по-голям сигурно от „Владиславово“. Ние
гражданите искаме кмета на „Владиславово“, Николай Костадинов да
обясни какъв е този ПУП, какво е това застрояване, какво следва да става в
квартала? Нямаме детски градини, а пък строят кооперации. Нямаме
болница, а пък строят магазини.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Правите предложение, всъщност да бъде разгледан….
Тодор БАЛАБАНОВ
Това не го казахте. Сега го казвате.
…………… /гражданин/
Извинявам се, че не го споделих. Правим предложение ПУП-а да се
отмени. Тези реститути да се види как са взели тези земи отново, щото
помните камъните до преди колко време бяха пред Общината…
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Нека на господина първо искаше да му бъде дадена
думата.

Николай КОЛЕВ
Николай Колев се казвам. Става въпрос за следното нещо. Първата
подточка от предложението относно ПУП-а на „Чайка“ е спешна, защото
след 30-ти май когато е насрочено заседанието на делото във Върховен
административен съд, това просто няма да има смисъл. Смисълът е сега
това да се реши, днес или на някаква извънредна сесия най-спешно преди
30-ти май, за да може това нещо да бъде поправено…. Първата точка…
Тодор БАЛАБАНОВ
Какво ще се случи само да ми подскажете. Какво ще се случи на 30ти май във Върховен административен съд?
Николай КОЛЕВ
Върховен административен съд ще разгледа делото и ще го реши и
ще обяви нищожност окончателно на този ПУП.
Тодор БАЛАБАНОВ
А има ли пречка това решение да се вземе повторно в случай, че това
бъде обявено за нищожно…кажете ми. Просто питам.
Николай КОЛЕВ
Вие сте адвокат нали?
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, аз затова питам има ли пречка?
Николай КОЛЕВ
Много добре сте наясно. Да, има пречка, защото основанието,
единствено възможното, действително основание е този чл.156 от АПК,
който е свързан с дела по обжалването на решението от 30-ти март. Тези
дела повечето от тях са прекратени. Решението може да бъде взето само
във връзка с обжалванията, които правихме към 5-ти август. Те затова не
бяха прекратени. И ще се окаже, че отново правното основание ще бъде
нищожно, тъй като няма да има свързаност между вашето решение, което
бихте взели в бъдеще и дела, които са прекратени. Те няма да бъдат
висящи.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах. Да. Благодаря Ви. Заповядайте госпожо искахте думата.
Николинка АНГЕЛОВА
Уважаеми дами и господа, желая да изразя становище относно
внасяне на предложението на отмяна или оттегляне на ПУП „Чайка“.
Считам, че действията, които се предприемат са абсолютно
незаконосъобразни. Ще се допусне отново същия водовъртеж, в който

попаднахме. Има висящо производство във Върховния административен
съд, считам че всички юристи са наясно с казуса, никой няма право да
пререшава наново решението преди да се е произнесъл Върховния
административен съд. Това е категорично. Не виждам смисъл в тези
циркове, които на практика, извинявайте за израза, тук се разиграват,
защото в крайна сметка се е произнесъл Административния съд – Варна.
Има едно обжалвано решение и докато не се произнесат върховните съдии
просто считам абсолютно за незаконосъобразно каквото и да е
предложение, да не говорим, че то не е минало на комисия. Ей така се
внасят на ангро. Моля за вашето становище.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Господин Петров искаше думата.
Иван ПЕТРОВ
Пропуснах. Господин Балабанов, тук са пред мен умишлено не Ви
казах, изчаках господин Портних го няма. Предложението, което е
направено към кмета и председателя на Общински съвет на първи и на 24ти април. Предложението е на ФК“Спартак“ с подкрепата на ОСК “ЖСКСпартак“ за изграждането на нов стадион, за реконструкция на спортна
база „Локомотив“. Не. Смеят се тука. Всичко е написано тук. Предоставям
ги и на Вас… човека, който беше в консорциума, бяхме на лична среща и с
господин Портних като дойде искам пред всички хора да стане и да каже
истината.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Насочен е към… изпратено е, запознат съм. Изпратено
е към съответната ресорна комисия… да, имам го. На заседанието за това
предложение конкретно ще бъдете поканен. Госпожа Гърдева поиска
думата, първото на колегите давам думата. По правилник.
Марица ГЪРДЕВА
Още един път ще изразя мнението за това, че под емоции не могат да
се вземат решения. 2010 година е приет ПУП на „Кайсиева градина“. По
планираните дейности, които са в момента в „Кайсиева градина“ и дай
боже да има европейски средства за това ще се рехабилитират пътища, ще
се правят детски площадки и ще се работи върху инфраструктура. Много
добре знаете, че всяко едно действие в каквато и да е било посока ще
забави случващото се в „Кайсиева градина“. Аз лично съм изключително
пристрастна, защото 1986 г. отидох да живея в „Кайсиева градина“ и тя
беше едно голямо празно поле, което зимата се превръщаше и пролетта и
есента в блато…
……………………./гражданин/
…вие никога не сте живели в Кайсиева градина…

Тодор БАЛАБАНОВ
… моля Ви… моля Ви… моля Ви да не прекъсвате. Бяхте изслушан
когато се изказвахте…
Марица Гърдева
Напротив, моето момче, живяла съм и се махнах от там, защото и
детската градина…
Тодор БАЛАБАНОВ
Госпожо Гърдева, по същество. Без да влизаме в диалог ако обичате.
Марица ГЪРДЕВА
…и обяснявам за мен като общински съветник е изключително
важно гражданите на „Кайсиева градина“ да имат улици, да имат детски
площадки, да имат децата къде да играят. Това може да се случи
единствено, ако има приет ПУП. Ако имате обаче някакви възражения,
които доколкото знам един път вече са паднали в съда, но няма проблем да
бъдат внесени по каналния ред, да бъдат разгледани на комисии и ако е
правилно решението да подкрепим вашите искания, да, но такива
прибързани решения тук по време на сесия вече видяхте до къде стигнахме
с „Чайка“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Заповядайте господине. Моля да се представите.
Тодор Юдов
Казвам се Тодор Юдов. Бивш жител на „Владиславово“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля да запазите тишина. Ще дам думата на всеки, който иска да се
изкаже.
Тодор Юдов
… тук в отговор на тези господа дето се обаждат искам да кажа, че
земите на „Владиславово“ са били собственост на жителите на
„Владиславово“ след освобождението на България от турско робство. Моя
дядо Димитър Стоянов Юдов, загинал геройски за свободата и
независимостта на България при падане на Добруджа в румънско, името
му е записано на плочата на Осми полк и аз имам удостоверение за това и
има земя във „Владиславово“, която аз не можах да възстановя, защото се
нанесоха едни други селяни от други краища на България и претендират,
че те са собственици, че те искат да вземат нашата земя. Моля ви се има
закони, които трябва да се спазват, има закони, които Общинския съвет е
длъжен да съблюдава и не може да се подава някакви искания според
емоциите. Моля да се запази плана.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Господин Гуцанов първо поиска думата… след това
ще ви дам.
Борислав ГУЦАНОВ
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости,
относно „Чайка“ виждането на групата на БСП доколкото си спомням и на
Общинския съвет е да не се строи повече в „Чайка“ и ако ние сме единни
над това мнение и виждане да не се строи повече в „Чайка“, което аз съм
убеден, че това е единственото решение за този квартал. Не случайно това
е бил квартал, който е печелил най-високи награди, то смятам, че трябва да
остане в дневния ред, ако е необходимо в почивката направете група за
консултации с главния архитект на града, но действително днес да се
сложи точка на темата „Чайка“, пак казвам, ако сме единни, че там не
трябва да се строи повече. Нашето виждане е категорично, че там не
трябва да се строи. Това е темата.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви господин Гуцанов. Заповядайте госпожо. Моля да се
представите.
Евгения СПАСОВА
Казвам се Евгения Спасова живея в „Кайсиева градина“ от 87 година
от както реално погледнато самия квартал съществува. Този квартал
нямаше стари собственици и т.н. уж всички бяха обезщетени. Как
изведнъж от 2010 г. старите собственици, те се появиха, почнаха да се
застрояват някакви огради да се правят, нали съответно на средата на
пазарчето, сега в момента за всеки един блок на 99% вече има съответно,
дори и вчера видях, с метални огради, вече багерите там копаят, това е
почти зад всеки един блок. Това нормално ли е? Преди време старите
собственици които са били на тези земи… те са били обезщетени, нали
така?
Тодор БАЛАБАНОВ
…не мога аз да отговоря на този въпрос…
Евгения СПАСОВА
Добре, а ние къде живеем?! Ние жителите къде живеем? Да не би да
живеем на Луната?
Тодор БАЛАБАНОВ
Всички сте жители, разбира се.

Евгения СПАСОВА
Нали. Съответно тези, които спорят за тази земя, извинявам се, която
казват, че е на „Кайсиева градина“, които сега се появяват, къде бяха до
сега? Изведнъж от 2010-та започва не знам си какво, някакви ПУП-ове се
правят, за какво да се приема този ПУП и цялата „Кайсиева градина“ и
всичко, което е зелено да бъде застроено, не говоря само… нали в момента
не говоря само за „Кайсиева градина“ , говоря за цяла Варна. За какво са
ни нужни такива сгради, бетони. По-добре да има нещо, което е детска
площадка, по-добре да има зелени площи, да има паркове, както каза….
Тодор БАЛАБАНОВ
Напълно съм съгласен с вас. Вие го виждате в последните години, че
се работи основно в тази посока. Благодаря. Има ли други мения.
………………/гражданин/
Има мнения господине. Искам да ме изслушате, ако обичате.
Тодор БАЛАБАНОВ
Само ако е по същество. Ако не е по същество. Момент ще ви дам
думата.
………………/гражданин/
… на общинските съветници на Община Варна, които ме наречеха
селянин на личната ми карта пише Република България, град Варна.
Удостоверението ми за раждане е гражданин, роден в град Варна. Вие
когато сте били реститути сте били граждани на село. Нали аз бях …
Тодор БАЛАБАНОВ
Много Ви моля това не е по същество, съжаляваме… дайте по
същество. Много моля.. за тишина.
………………/гражданин/
Ето ги дето викат „Ууууу“, ето ги. „Уууу“, на овцете на село.
Господин Николай Костадинов, това са хора….
Тодор БАЛАБАНОВ
… правите квалификации…
………………/гражданин/
…майка ми и баща ми купуват имот от Община Варна. Този договор
е бил минат 2006 година.
Тодор БАЛАБАНОВ
Това какво общо има с точката, конкретната?

………………/гражданин/
…вие сте управниците
Тодор БАЛАБАНОВ
Вашият имот какво общо има с … това не е по същество, господине.
………………/гражданин/
Защо да не е по същество….
Тодор БАЛАБАНОВ
Защото не е по същество. Това … коментираме …
………………/гражданин/
… когато се запали някой отвън ли? Щото отивам и се паля…
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Заповядайте госпожо.
Веселина ДИМИТРОВА
Веселина Димитрова се казвам от „Владиславово“ съм. Искам само
да кажа няколко думи, но моля ви да за тишина. Когато нашите прадеди са
дошли непосредствено след Берлинския конгрес те изкупуват земя тук
около Варна. Землището на „Владиславово“ е било, млъкнете досега ви
слушах, землището на „Владиславово“ е било 16 800 дка, границите му –
ръкава на летище…
Тодор БАЛАБАНОВ
Много Ви моля госпожо, нека да е по точката коментара Ви…
Веселина ДИМИТРОВА
Тези 16 800 дка са върнали 5 000, за сведение на всички 5 200.
Цялата западна промишлена зона, разширението на „Младост“….
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Благодаря Ви. Коментираме колеги дневния ред.
Много ви моля превърна се в дебат по същество на точката, ако няма
предложения по отношение на дневния ред вие нямате право. Само и
единствено общински съветници съгласно правилника имат право да
правят предложение за включване на точки в дневния ред на сесия. Имате
право да правите предложения на комисии. Госпожо Гърдева, заповядайте
Марица ГЪРДЕВА
Правя процедурно предложение за прекратяване на дебатите.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Момент има процедурно предложение, колеги за
прекратяване на дебатите. Не излиза резултата от гласуването. Колеги
отново гласуване. Отново гласуваме процедурното предложение, тъй като
имаше проблем технически. Да, прегласуваме процедурното предложение.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 2; въздържали се – 4;
отсъстващи – 4, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Прекратяваме дебатите по отношение на дневния ред, колеги.
Росен МАРКОВ
Само извинявам се, явно… няма.
Тодор БАЛАБАНОВ
Прекратени са дебатите…
Росен МАРКОВ
На съвестна на общинските съветници ще е жалко, че нито един
общински съветник не го внесе като точка и на съвестта на общинските
съветници ще тежи, ако от първи юни тази църква не почне да се строи.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Подлагам на гласуване предложенията по реда на
тяхното постъпване. Първо предложение имаше в зала от госпожа Гърдева
за препращане на предложението за ПУП на „Чайка“ към съответните
ресорни комисии. Колеги, подлагам на гласуване предложението на
госпожа Гърдева отново повтарям за препращането на предложението за
„Чайка“ към ресорните комисии. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 6; въздържали се – 3;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Предложението на колегите Иван Иванов, Петър Липчев, Светлан
Златев, Антоан Влаев и Антон Апостолов се препраща към съответните
ресорни комисии „Архитектура“ и „БКД“, съответно. Следващото
предложение е на д-р Липчев и в мое лице както се уточнихме на
предходната сесия за включване като т. 16 на предложения за решения от
Комисия по приватизация и следприватизационен контрол. В режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 47; против – 1; въздържали се – 2;
отсъстващи – 1, предложението се приема.

Тодор БАЛАБАНОВ
За протокола д-р Ангелов – за. Следващото по ред предложение към
т. 13 да се допълни определяне на представител в общото събрание на
МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД както и упълномощаване и на „Спортен
комплекс Варна” АД за участие в общо събрание на акционерите на
15.06.2016 г. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 3, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Следващото предложение към т. 9 ПК „Транспорт“ освен
актуализация и оптимизация на транспортна схема да се включи по скоро и
предложение за корабчето, което се движи от „Морска гара“ до кв.
„Аспарухово“ и конкретно споразумение между две общини,
упълномощаване на представител за изпълнение на споразумението. Моля
за тишина. Режим на гласуване за допълнение към т. 9 ПК „Транспорт“.
Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 2, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Следващото предложение е към т. 8 ПК „Финанси и бюджет“, даване
на съгласие за участие на Община Варна като партньор в проектно
предложение по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“
2014-2020 г. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 3, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Следващото предложение е за включване на точка в дневния ред към
т. 7 ПК „Собственост и стопанство“ подточка 24, предоставяне на право на
ползване върху Стадион „Локомотив“ и Стадион „Спартак“ гр. Варна.
Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Следващото предложение за включване в т. 2, подточка 1
удостояване с почетен знак за заслуги към Варна. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 2, предложението се приема.

Тодор БАЛАБАНОВ
И последното предложение за отпадане от т. 7 на подточки 4, 5 и 6.
Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 50; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 1, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, гласуваме дневния ред в цялост в едно 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 „Култура и
духовно развитие“ относно:
(1) – удостояване с почетен знак за заслуги към Варна.
(2) – присъждане на Голяма награда „Варна” и награда „Варна”
за ярки постижения в областта на културата за 2016 г.
(3) – приемане на докладите за осъществените читалищни дейности
и разходваните средства от бюджета за 2015 г. и Годишна програма за
развитие на читалищната дейност на територията на Община Варна
за 2016 г.
(4) – именуване на улици находящи се в со „Орехчето“, с. Звездица,
община Варна.
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и
образование“ относно:
(1) – присъждане на награда „Варна” в сферата на науката и висшето
образование за 2016 г.
(2) – присъждане на награда „Варна” в системата на
предучилищното и училищното образование за 2016 г.
(3) – закриване на Седмична детска градина № 34 „Горски кът“,
находяща се в кк „Златни пясъци, гр. Варна.
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване“
относно:
(1) – приемане на Общинска стратегия за превенция на
ХИВ/СПИН и СПИ 2016 - 2020 г.

5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки
дейности и спорт“ относно:
(1) – отмяна на действащата „Наредба за условията и реда за
финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от
неправителствени организации и неформални младежки групи по
програма „Младежки дейности“ на община Варна“ и приемане на нова
наредба.
(2) – отмяна на действащата „Наредба за функционирането на
Младежка доброволческа служба – община Варна“ и приемане на нова
наредба.
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални
дейности и жилищна политика“ относно:
(1) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1845(7)/20.04.2016 г.
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и
стопанство“ относно:
(1) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост,
находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, представляващ ПИ
с идентификатор № 72709.501.927.
(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост,
находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, представляващ ПИ с
идентификатор № 72709.501.926.
(3) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Ясен“ № 16.
(4) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 110.
(5) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, представляващ ПИ с
идентификатор 10135.4502.287.
(6) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со
„Боровец-юг“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5403.3196.
(7) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Свети
Седмочисленици“ № 13.
(8) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со „Балъм
дере“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.4503.325.
(9) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со
„Сотира“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2508.1423.

(10) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, кв.
„Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 2Б.
(11) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Света
Параскева“ № 49, представляващ ПИ с идентификатор №
10135.2575.1699.
(12) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Света
Параскева“ № 49, представляващ ПИ с идентификатор №
10135.2575.1698.
(13) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в Община Варна, с.
Тополи, ул. „Стоян Буйнов“ № 8а, представляващ ПИ с идентификатор
№ 72709.501.953.
(14) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с
придобиване безвъзмездно от Община Варна на част от имот, находящ се в
гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев“ № 1.
(15) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с
придобиване безвъзмездно от Община Варна на имот, находящ се в гр.
Варна, кв. „Аспарухово“, жк. „Дружба“ бл. 9, ет. 1.
(16) – даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на
ползване върху имот частна - общинска собственост, находящ се в гр.
Варна, ул. „Капитан I ранг Георги Купов“ № 24.
(17) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с
предоставяне безвъзмездно за управление имот и сгради, находящи се в гр.
Варна, жк. „Възраждане“, Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров“.
(18) – даване на съгласие за предоставяне за стопанисване и
управление на районните администрации изградените на тяхна територия
закрити велопаркинги.
(19) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за
приходи и разходи за 2015 г., освобождаване от отговорност на
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на
одитори за 2016 г. на:
- „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 „СВЕТА
КЛЕМЕНТИНА” – ВАРНА” ЕООД.
- „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ
ИВАН РИЛСКИ – АСПАРУХОВО - ВАРНА” ЕООД.
- „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – ВАРНА”
ЕООД.
- „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 ВАРНА” ЕООД.
- „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА
– СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕООД.

„ДИАГНОСТИЧНО
КОНСУЛТАТИВЕН
ЦЕНТЪР
„ЧАЙКА““ ЕООД.
(20) – предоставяне на право на ползване върху Стадион
„Локомотив“ и Стадион „Спартак“, гр. Варна.
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и
бюджет“ относно:
(1) – даване на съгласие за финансиране на недопустими разходи по
проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и
изграждане на канализационна помпена станция „Акациите“ и тласкател,
гр. Варна“, по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“.
(2) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна за
финансиране по проект „Канализационна помпена станция – 5 главна,
напорна канализация до о.т. 131, довеждаща канализация да о.т. 134 и о.т.
73, реконструкция на водопроводна мрежа от о.т. 131 до о.т. 73 в кв. 9, 14,
15 и 16 по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна.
(3) – одобряване на Споразумение за партньорство за проектно
предложение „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка
не деца в неравностойно положение“.
(4) – опрощаване на неплатените такси в Домашен социален
патронаж – Варна за 2015 г.
(5) – допълване на Приложение 21 от бюджета на Община Варна за
2016 г.
(6) – приемане на Общинска програма „Детско дентално здраве“
и допълване на Приложение 22 от бюджета на Община Варна за 2016 г.
(7) – увеличаване на финансирането и капацитета с 200 места на
социалната услуга „Обществена трапезария“, предоставяна от фондация
„Вяра Надежда Любов“ за периода от 01.05.2016 г. до 30.09.2016 г.
(8) – отпускане на финансови средства за закупуване на 32 броя
защитни каски за мотоциклети и бонета за нуждите на сектор
„Специализирани полицейски сили“ при ОД на МВР - Варна.
(9) – отпускане на финансови средства за закупуване на 10 броя
специални топлозащитни облекла на Втора районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението”.
(10) – отпускане на финансови средства за провеждане на
Международен форум на европейския туристически бранш под наслов
MTS Get Together Bulgaria 2016 г. в гр. Варна, кк „Златни пясъци“.
(11) - даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор
в международен проект със заглавие „Ангажимент към европейското
доброволчество в Страсбург“ по програма за Еразъм+.
(12) – даване на съгласие за участие на Община Варна с проектно
предложение по Пилотна схема за насърчаване използването на
електромобили, финансирана от Националния доверителен екофонд.
(13) – допълнение към Приложение 21 към решение 1063/5/11.05.2016 г. на Общински съвет – Варна.

(14) – даване на съгласие за участие на Община Варна като
партньор в проектно предложение по Програма за транснационално
сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г.
9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Транспорт“
относно:
(1) – актуализация и оптимизация на Транспортна схема на Община
Варна.
10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Туризъм,
търговия и рекламна дейност“ относно:
(1) – изменение и допълнение на Наредба за реда за поставяне на
преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство
на територията.
11. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски
въпроси и международно сътрудничество“ относно:
(1) – одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението
на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Варна за
периода 01.01.2015 г.-31.12.2015 г.
(2) – даване на съгласие и упълномощаване на кмета на община
Варна да подписва Споразумения между Агенция за социално
подпомагане, чрез Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, община
Варна и приемните семейства, във връзка с реализиране на проект
„Приеми ме 2015 г.“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г.
(3) – одобряване текст на Меморандума за сътрудничество между
Община Варна и „Елдрайв“ ЕАД за изпълнение на проект за изграждане
на Система за градска електромобилност в град Варна и упълномощаване
кмета на Община Варна да го подпише.
12. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред
и сигурност“ относно:
(1) – приемане на План за защита на населението при бедствия.
13. Упълномощаване на представителя на Община Варна в общото
събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Варна”
ООД, „Спортен комплекс Варна” АД и определяне и упълномощаване
представителя на Община Варна в общото събрание на съдружниците на
МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД.
14. Разглеждане на отчет на кмета на Община Варна за
изпълнението на решенията приети на Общински съвет – Варна.

15. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни
органи и представители на община Варна в общото събрание на
търговските дружества, собственост на община Варна.
16. Разглеждане на предложения за решения от Комисия по
приватизация и следприватизационен контрол относно:
(1) – финализиране на приватизационни процедури за обекти по
приходната част на „Годишния план за приватизация за 2015 г.“.
17. Създаване на постоянни, временни и специализирани комисии
към Общински съвет – Варна, избор на председатели на комисии и
утвърждаване на съставите им.
18. Дискусия с гражданите.
Резултати от гласуването: за – 50; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 1, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, преди да пристъпим към т. 1 от дневния ред госпожа
Атанасова е заявила писмено искане за изказване. Заповядайте.
Маргарита АТАНАСОВА
Добър ден на всички. Дами и господа като председател на сдружение
с нестопанска цел „Грамада“ и на НПО „Отворен обществен съвет“ на
протестиращите от гр. Варна искам да връча две грамоти на дами, които са
направили твърде много с работата си, със моите две организации, както
можем да изкарваме всичко наяве и да критикуваме, така може и да
благодарим. Първата дама, която моля да дойде и да получи това, което
сме й приготвили е д-р Лидия Маринова – за проявена доблест, честност,
висок морал при работата й с НПО организации. Втората дама, на която ще
връчим нашата почетна грамота е Любомира Комитска за проявените от
нея инициативност, всеотдайност, съпричастност, защита на социално
слабите. Благодаря ви за вниманието.
Тодор БАЛАБАНОВ
И аз Ви благодаря госпожо Атанасова. Колега Костадинов искате по
първа точка ли…? Момент, преминаваме към т. 1 от дневния ред, сега
заповядайте.

І.
По точка първа от дневния ред:
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.
Костадин КОСТАДИНОВ
Уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, моето питане е във
връзка с въпросите, които бяха в самото начало сесията и във връзка с
напрежението, което се създава в града. Не само в „Чайка“, не само
„Кайсиева градина“, в „Левски“ 17-ти микрорайон и на всякъде където
през последните 4 или 5 години бяха приети нови ПУП-ове с план за
регулация и застрояване. Очевидно, е че ако се внасят предложения без да
се гледани на комисия и без да има предварителен консенсус вътре в
Общинския съвет, те няма да минават, а само ще се създаде настроение,
което ще създава излишно напрежение, както вътре в Общинския съвет
така и в града. Очевидно е обаче, че проблем има и то много сериозен. Аз
ще говоря вече не само като общински съветник, но и като гражданин на
„Кайсиева градина“, защото там живея от 1990 година. Уважаеми господин
кмете, от 90-та година пред нашия блок има детска площадка. Преди 2
месеца тази детска площадка беше демонтирана, защото се оказа, че на
това място ще се строи. Детската площадка беше заместена с друга, нова
детска площадка, която е направена да кажем един не много добър начин,
защото е буквално навряна под блока и децата не могат да играят добре и
до голяма степен създават напрежение и на хората, които живеят там, но
по-важното, е че са похарчени няколко десетки хиляди лева, защото според
ПУП на „Кайсиева градина“ на това място ще се строи и т.като Общината
явно е взела решение през 2010 г. да удовлетвори частния интерес за
сметка на обществения сега всички ние плащаме от джоба си, за да се
направи нова детска площадка. Същевременно от другата страна на блока,
в който живея, на място което аз, моите съседи, нашите родители преди
повече от 20 години залесяваха и там се оформи една много хубава
горичка като парк, която ние поддържаме и продължаваме да поддържаме
до преди няколко месеца, в момента мястото е оградено с метална ограда и
там дърветата се изкореняват и се преместват на друго място, дано да се
хванат, но тя една част от тях вече са изсъхнали, съмнява ме и другите да
се хванат. Не съм специалист лесовъд, нямам представа, но начина по
който се прави според мен не е правилен и така или иначе до няколко
месеца ще стане ясно какво се случва. Същевременно миналата година,
септември месец, всъщност август месец една част от кварталния пазар
беше ограден, беше ограден и паркинга на училището и имаше 3 месеца
период, в който нямаше достъп с кола до двора на училището. Общината
отново бръкна дълбоко в джоба, извадиха се не знам колко точно десетки
хиляди левове и беше направен път. Път има само, че отново, за да се
удовлетвори обществения интерес се наложи да се бръкне в обществения
бюджет. Подобен казус, който казвам лично аз виждам всеки ден с очите

си има и в 17 микрорайон в „Левски“. Очевидно е, че такъв казус има и в
Чайка, ние миналата година го коментирахме на дълго и на широко, там
имаше гласуване едно, второ, трето и т.н. Тук Марица Гърдева е права, че
тези неща трябва да се гледат на комисии. Точно в тази връзка аз се
обръщам към Вас с предложение и питане, ако искате едновременно,
можете ли Вие да поемете ангажимента да предложите на комисиите,
които са ресорните естествено в Общинския съвет, да се преразгледат тези
ПУП-ове като, държа дебело да подчертая, имаше изказване от страна на
собствениците, никой не трябва да накърнява правото на собственика да си
бъде собственик. Аз се абстрахирам от това кой, как, по какъв начина, кога
си получил земята, ама били градини преди 1944-та, а пък преди 1878
година, така или иначе има съдебни решения и те са влезли в сила, но
правото на собственост, не трябва да бъде за сметка на правото на
качествен живот на всички останали. Аз смятам, че никой не трябва да
ограничава правото на собственост, но същевременно никой не бива да
възприема това свое право като възможност, там където някога дядо му е
имал доматена градина да направи в момента девет етажен блок. Може да
се помисли и да се преразгледа в действащите ПУП-ове тези територии,
които са частна собственост да си останат частна собственост, но да бъдат
със статут за озеленяване, защото дори и в момента с тези приети ПУП-ове
аз съм направил необходимото проучване, не съм архитект, но пък за
сметка на това се свързах със специалисти, има изключително много
нарушения. Само някои от тях трябва да споменем, че примерно не е
правилно изчислен коефициента на интензивност в „Кайсиева градина“
поради простата причина, че в Общината няма данни за разгърнатата
застроена площ на отделните блокове, следователно няма на каква база да
се стъпи. Елементарен факт. Следващият елементарен факт – никъде не е
предвидена в новия план за „Кайсиева градина“ място за отдих, място за
спорт. Няма. В целия квартал няма. Отделно от това. Хубави се нещата,
които… аз говорих с кмета на „Владиславово“, Николай Костадинов които
казва той, че там ще се предвиждат благоустроителни дейности, но тези
неща ще се случат в перспектива. В момента има напрежение. Същото
нещо има, пак ще го повторя, в 17-ти микрорайон където буквално в
началото на сесията дойдоха хора от квартала, които искат същото нещо да
се промени и да отмени действащия в момента ПУП и да се възстанови
стария, който е от 1962 година. Към настоящия момент е очевидно, че
имаме приети планове, които са приети с доста сериозни фактически
грешки в тях. Очевидно е че има напрежение и това напрежение ще се
задълбочава. Просто в един момент, когато хората видят как багерите
влизат пред блоковете им колкото и да са инертни ще излязат. И ако от
едната страна има 20-30 собственика, които са си продали имотите на
някаква строителна фирма, която ще строи и им обещава
обезвъзмездяване, от друга страна има 15, 20, 30, 40 хиляди души. Нека да
не стигаме до там. Затова моето предложение финално е следното, когато
говорих с Николай Костадинов той ме увери, надявам се да е така, че има

предложение от страна на районната администрация към общинската за
издаване на временна строителна забрана докато казусът не бъде уточнен.
Нали така беше господин Костадинов? Така. Моето предложение е това
нещо да се обмисли в Общината, вие господин кмете да издадете такава
заповед до решаване на този казус, след което да започне внимателно
разглеждане на казуса. Нека се види и едната и другата страна. Аз нямам
нищо против хората, които са си възстановили имотите, но не искам на 10
метра от моя блок да има 9 метров, който да скрие цялата гледка, не искам
върху детската площадка да се строи, отделно от това, че новите блокове,
които са построени, защото една част от този ПУП вече влиза в сила, но
новите блокове нямат тротоари. Няма предвидени в ПУП-а места за
съхраняване на отпадъци, няма предвидени места за слагане на тези кофи
за боклук и т.н. и т.н. и аз не можах да повярвам до момента, в който не
влязох и не започнах да гледам. Звучи абсурдно, но е факт. 2010 г. е приет
плана. Как е приет, не знам, бога ми с 28 гласа е минал явно на ръба.
Имало е тогава някакъв проблем, но така или иначе е факт. Моето
предложение е времена строителна забрана, нека вие разгледате заедно с
вашата администрация казуса, потърсете мнението на гражданите имало е
обществено обсъждане, апропо през 2019 г., което гражданите са казали, че
не са съгласни с този ПУП и какво от това. Пак е влязъл в сила.
Разгледайте внимателно и двете страни. Нека да се търси компромис, но
компромисът не трябва да бъде за сметка на обществения интерес. Не
трябва Общината, както е записано между другото аз го видях това нещо в
обяснителната записка, бяха ми го казали и не повярвах, но в
обяснителната записка пише – целта на ПУП/ПРЗ преструктуриране и
обновяване на жк „Владислав Варненчик“ 2 микрорайон известен като
„Кайсиева градина“ е цитирам: „Удовлетворяване на инвестиционните
намерения на собственици на реституирани имоти за печалба без разходи
за общината“. Оказва се, че има разходи за общината. Детските площадки,
които заменят тези които са предвидени за застрояване, новите пътища,
които са предвидени, за да може да се заобикалят построените вече
парцели. Това са разходи, които ние плащаме. Очевидно е че тази дори
част от обяснителната записка не е правилна.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колега, моля по същество наистина, защото 5-те минути минаха по
3.
Костадин КОСТАДИНОВ
Да, но вие виждате, че казусът е…. за толерантността, затова моето
предложение е за това нещо да се разгледа, ако в следващия период до
свикване на сесията, която да кажем ще бъде след месец, месец и
половина, ако няма такива дейности, аз и мои колеги общински съветници
ще поемем ангажимента заедно с експерти да изготвим такова
предложение за решение и ще бъде внесен през каналния ред през

комисии, ако трябва и на сесия и т.н., но смятам, че това трябва да стане
като предложение на вашата администрация, защото в крайна сметка
нещата няма как да се случат по друг начин. Разгледайте внимателно
въпроса и вземете решение в интерес на жителите на града, в интерес на
Варна. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Господин Григоров, заповядайте. Предварително да
ви помоля …5-те минути…, защото като Ви гледам с този големия
класьор…
Григор ГРИГОРОВ
На първо място…. а.. господин Иванов го няма, да му благодаря за
отговора на поставените въпроси на предната сесия и за действията, които
са предприети във връзка с констатациите. Вие ще му предадете,
предполагам. На първо място няколко са нещата, господин кмете,
продължаваме нашата тема с безвъзмездното получаване на имотите в
„Аспарухово“ с начин на трайно ползване – паркове. Знаете казуса. От
предния път. На 25-ти, колеги става въпрос за тези имоти, които трябва да
придобием възмездно от държавното дружество „Рибни ресурси“ за
1 200 000 лв. На 25-ти април с колежката Милена Георгиева изготвихме
един така обстоен анализ на казуса и коментирахме въпроса с господин
Томислав Дончев, който беше във Варна. Той каза, че е учуден от това
решение и че практиката на Министерски съвет от 6 години имоти, които
са за изграждане на общинска инфраструктура да бъдат предоставени
безвъзмездно на общините и че ще повери случая, но така или иначе, за да
не губим темпо и да не неглижираме този въпрос ние сме направили и едно
писмо до министър-председателя и съответно до господин Дончев и
госпожа Танева, което в момента е подписано от 13 общински съветника,
надявам се и колегите от ГЕРБ и те да го подпишат и да го изпратим.
Надявам се, че ще имаме някакво положително решение още повече искам
да подчертаем, че пари в бюджета милион и двеста, за този разход, не са
предвидени и господин кмета ще му е трудно да ги намери от някъде,
предполагам, а той винаги ще намери за какво да ги използва за доброто на
Варна. Та писмо в общи линии звучи по следния начин, описани са
имотите, предложението е да се отмени решението на Министерски съвет
от 13.04 и да бъде взето друго решение, с което имотите да бъдат
предоставени безвъзмездно. Та писмото в кратце е така да се каже е „Ние
долуподписаните общински съветници от Община Варна се обръщаме към
Вас, господин Министър-председател, разчитайки на Вашето
държавническо мислене, управленския Ви усет и чувството Ви за
справедливост за решаване на поставения от нас въпрос. Уверението Ви за
положително решение на казуса е продиктувано от проведен разговор със
зам.министър-председателя господин Томислав Дончев на 25-ти, в който
той ни увери, че обичайната практика през последните 6 години е

държавата да предоставя безвъзмездно на общините, имоти необходими за
изграждане на общинска инфраструктура. Не на последно място сме
убедени, че министър Танева с нейния голям управленски потенциал,
който е принципал на „Рибни ресурси“ ООД ще намери друг начин да
покрие задълженията на дружеството натрупани през годината“. Оставам
ви го тук колеги, мисля че в това писмо няма абсолютно нищо лошо.
Единственото нещо, което можем да направим е едни милион и двеста да
ги спестим и да ги изразходваме за някакви други цели. Оставам го заедно
с цялата преписка, приложени документи и т.н. и ви умолявам да го
подкрепите в края на днешната сесия ще го взема и ще го изпратиме до
Министър-председателя.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви Господин Григоров. Има ли друг по тази тема?
Продължавате с другата тема? 5-те минути моля. Нека да бъдем…
Григор ГРИГОРОВ
Продължаваме с другата тема. Ще бъдем кратки. Както стана
известно отпаднаха 3 точки от дневния ред по съображения, които
обсъждахме на комисия, т.е. защото становището на правния отдел беше в
разрез с предложението на този, който е подписал кмета.
Тодор БАЛАБАНОВ
Само да Ви прекъсна. Комисията не констатира това. Точките бяха
оттеглени, тъй като се проверява възможността да бъде променено
предназначението и Общината да получи повече средства срещу тези
имоти, не че не могат да бъдат продавани. От тази причина. Аз го обясних
в началото.
Григор ГРИГОРОВ
Да, ясно. Значи имаме тук съществено разминаване в тълкуването
нали… т.е. колеги имаме един казус аз мисля, че господин кмета трябва
така много сериозно да погледне. Значи имаме един казус господин кмете,
в който юридическия отдел за 3 имота, актувани като общинска
собственост, казва че те не са собственост на общината или няма
доказателство Общината да бъде собственик. Издаден е естествено акт за
общинска собственост, който обаче според Закона за общинската
собственост не е първопораждащ, т.е. при обследването на имотите се
констатира, че Общината не може да докаже начина на придобиване.
Начина на придобиване на тези имоти конкретните, сега няма да влизам в
казуса е единствено и само може да бъде придобито по давност, ако се
констатира, че са безстопанствени и т.н., защото са възстановени
земеделски земи. Както и да е. Няма да влизаме… По-същественото обаче
е, че човекът, който изготвя предложението до Общински съвет,
игнорирайки становището на правния отдел казва, написва точно и ясно,

че няма пречки имотите, Общината да извърши разпоредителна сделка с
имотите, което е така за мен меко казано недопустимо. Или не е чел или не
е догледал или нещо от този род, но така или иначе моля да обърнете
внимание върху тази практика. Също така в някои преписки, които ще
разгледаме днес няма правни становища, на правен отдел, което според
ПМС 60, ако не се лъжа и нашата Наредба за разпореждане с общинска
собственост, са задължителни елементи, така че моля да погледнете в тази
посока, да видите кой какво прави, как го прави, защото не е Вашия
подпис и не е Ваша работа да се занимавате с тези неща, но така или иначе
би било добре да получаваме една коректна информация, за да може да
вземаме правилните решения.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Госпожа Гърдева поиска думата след това колегата
Иванов.
Марица ГЪРДЕВА
Господин Григоров и колегите са подготвили едно писмо, което по
принцип няма нищо лошо да спестим едни пари, които и без това ще
видим от къде ще ги вадим от бюджета. Само, че през последните години
400 дка държавата ни предостави, ако не греша мисля, че са толкова,
предостави ни пари за ремонт на „Спортна зала“, в момента се ремонтира
„Аспарухов мост“, видяхте колко улици се отремонтираха и колко неща се
случиха. С две думи искам да кажа, че след като държавата през
последните 2 години дава безпрецедентно много средства във Варна, плюс
това единия имот на „Рибни ресурси“ е много по-скъп от този, който ние
трябва да заплатим. Аз смятам, че не е редно, нито аз нито колегите ми от
групата да подписваме подобно писмо, защото се поставяме в една много
неудобна ситуация. Още повече, че тук не става въпрос за държавата, а
става въпрос за държавното предприятие, така че хайде когато искаме като
Община, защото още много ще искаме, да бъдем и малко по-скромни и да
бъдем и малко по-толерантни, тъй че… аз няма да подпиша това писмо.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Господин Иванов, заповядайте.
Иван ИВАНОВ
Уважаеми господин кмете, уважаеми господа заместник-кметове,
колеги, уважаеми съграждани, в началото на днешното заседание на
Общинския съвет констатирах, че спрямо общинските съветници се
прилага двоен стандарт от страна на кмета и на кметската администрация.
Веднага ще се аргументирам защо. За разлика от колегата Григоров, който
благодари за отговорите на питанията, които е направил на предната сесия,
аз не получих отговор на питането към господин кмета относно въпрос,
който отново ще сведа на вашето внимание. Случая с кафе-сладкарницата

на басейн „Приморски“. Кои са отговорните лица от кметската
администрация за пропуснатите ползи от несъбрани наеми за над 40
хиляди лева в продължение на 2 години? Каква административна и
дисциплинарна отговорност ще понесат, ако не и наказателна, тъй като пак
повтарям тук става въпрос за престъпна безстопанственост. Благодаря за
вниманието.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, господин Иванов. Заповядайте господине…
извинявам се, изчакайте малко. Колегата Георгиева, дамата е първа след
това колегата Боев.
Милена ГЕОРГИЕВА
Здравейте на всички. Изказването и въпросите ми са провокирани от
едно събитие, което се случи през вчерашния ден. В 12 ч. в заседателната
зала на район „Аспарухово“ кметът на района събира своите служители.
Темата на срещата е синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в района.
Пред своите служители кмета на района заявява, цитирам: „Ще бъда много
кратка. Такова животно като синдикална секция в района не може да има.“
И още: „Предупреждавам, че всеки член на синдикалната секция ще бъде
наблюдаван за спазване на трудовите задължения и правилника за
вътрешния трудов ред“. Първият ми въпрос е към кмета на район
„Аспарухово“. Госпожо Белмезова знаете ли, че правото на синдикално
сдружаване е основно човешко право. То е заложено в европейската
социална харта, както и в множество международни актове. В България
синдикалното сдружаване е конституционно признато в чл. 49 ал. 1
„Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални
организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и
социалното осигуряване.“ В чл. 4 ал. 1 на Кодекса на труда се казва:
„Работниците и служителите имат право без предварително разрешение,
свободно да образуват по свой избор синдикални организации, доброволно
да встъпват и излизат от тях, като се съобразяват само с техните устави“.
Община Варна има традиционно добри отношения със синдиката
„Подкрепа“. Синдикални секции са открити в много от общински
училища, детски градини и болници, а също така в администрацията на
„Владислав Варненчик“. Питането ми е към кмета на община Варна,
господин Портних. Господин Портних Вие като кмет подкрепяте ли
изказването на Вашата колежка? Смятате ли, че е допустимо такова
вмешателство в работата на синдиката и не е ли това опит за сплашване на
нейните членове? Господин Портних, ще вземете ли мерки, за да
гарантирате една спокойна работна обстановка на всички служители от
районната администрация включително и на членовете от синдикалната
секция? Благодаря.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Господин Боев, заповядайте.
Христо БОЕВ
Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, колеги
от администрацията, от Общинския съвет, съграждани, съвсем конкретно
питане днес. То е свързано с дейността на пенсионерски клуб, намиращ се
на ул. „Екатерина Симитчиева“ № 10. Това е в непосредствена близост до
училище „Йордан Йовков“, зад новостроящия се храм „Св. Прокопий
Варненски“. От няколко години е спряло субсидирането на дейността на
клуба, включително и заплащането на скромната заплата на уредничката
на клуба. В целия район това е единственото място за социални контакти
на по-възрастни хора. Най-близкия, за сведение на съветниците клуб,
пенсионерски е чак на долу на „Генерал Колев“. Към пенсионерския клуб
на ул. “Екатерина Симитчиева“ № 10 функционира и хор за градски песни
и черноморски бисери, призьор на множество национални награди от
конкурси в страната. Моето питане е какво е обусловило необходимостта
от прекратяване на субсидията на този пенсионерски клуб и какво е
отношението на Общината към клуба на ул. “Екатерина Симитчиева“
№10? Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Господин Вичев, заповядайте.
Януарий ВИЧЕВ
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Портних, моят
въпрос е следния. Много е добра практиката с питанията и отговорите,
които получаваме, но според мен се нарушава малко практиката да се
получават своевременно тези отговори. Не може питания, които сме задали
на предната сесия да получаваме отговорите на сегашната сесия …
Тодор БАЛАБАНОВ
Много се извинявам само, че ви прекъсвам. Това е в нашия
правилник регламентирано. До следваща сесия е посочено като… така че
спазването на регламента…
Януарий ВИЧЕВ
…така ли? Не, аз разбирам, че регламентът е такъв, но все пак
нямаме време да отреагираме, да поставим някои въпроси, които в
отговорите не са така… много коректни. Моят въпрос в днешната сесия е
свързан с един сигнал, който наши граждани поставят, във връзка с
уличното осветление на ул. “Петко Тодоров“, което от 24-ти март няма
отговор и моята молба е наистина тези въпроси, които поставят нашите
граждани да бъдат своевременно, с внимание отделено от общинската
администрация и своевременно да се отреагирва на тези сигнали, защото

те са много актуални, те са жизненоважни за нашите граждани.
Следващият въпрос е също свързан с една такава молба още от 20.10,
молба от живущите на ул. “Прилеп“, също с големи проблеми, които
възникват в околоблоковото пространство и тези живущи са пуснали
молба. Отговор на тази молба няма, така че въпросът ми е аз като
общински съветник го поставям лично към Вас господин Портних,
своевременно да се отговаря на тези молби и жалби на гражданите, тъй
като за тях е много важно. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви господин Вичев. Отново да кажа, че правилника е
спазен от страна на господин кмета. Господин Гуцанов, заповядайте.
Борислав ГУЦАНОВ
Уважаеми господин кмете, уважаеми господин председател, колеги
общински съветници, уважаеми съграждани, два въпроса имам. Единият го
поставих по време на заседание на комисията „Собственост и стопанство“
когато се гледаха отчетите на общинските здравни заведения. Във връзка с
ремонта на Аспарухов мост поставих въпроса дали са взети достатъчни
мерки относно спешния център в ДКЦ-то в „Аспарухово“, тъй като доктор
Аврамова докладва, че има много големи задължения относно спешния
център. Направих предложение да има гледане в ресорната комисия
„Здравеопазване“. Видях, че не е гледано. Най-вероятно доктор Аврамова
не е пратила към председателя на комисията подобно писмо. Просто аз
обръщам още веднъж внимание дали са взети всички мерки относно
спешния център в „Аспарухово“? Веднъж във връзка със ситуацията в
момента относно плановия ремонт и втори път смятам, че действително в
болницата в „Аспарухово“, трябва да бъде направено, така че ако е
необходимо Общината да субсидира този спешен център, но той да
съществува, защото един път може да се случи, на една година, на две
години, но загуба на човешки живот не може да бъде коментирана за това,
че не са били отделени тези минимални средства, за които става въпрос.
Това е веднъж въпрос и втори път обръщам втори път внимание да не се
окаже нещо след като стане трагичен случай, че не са взети допълнителни
мерки. Няма да влизам в темата, че тя има и друго предназначение тази
болница, което Вие съм сигурен като кмет, че сте запознати. И вторият
въпрос е относно входно-изходните табели с надпис „Варна“, особено
отиващите към „Св.Константин и Елена“ и „Златни пясъци“, тъй като
знаете, че след тях полицията е длъжна да санкционира ако шофьорите
нямат винетки. Има много хора, които вече живеят и в „Марек“, и „Св.
Константин и Елена“, и „Траката“ и т.н. Мисля, че трябва или табелите да
бъдат преместени, което ще окаже автоматично влияние върху градския
транспорт и цената на билета, тъй като в момента до голяма степен това е
направено, за да се взима по-високата стойност на билета след табелата
„Варна“ или да има споразумение с полицията да не бъдат глобявани

хората, които живеят в тази част на Варна. Може да се подходи и по
единият и по другият начин. Така или иначе това отдавна вече е част от
Варна и смятам, че непреместването на табелата не е коректно към хората,
които живеят от там нататък. Обръщам внимание на тази тема и
съгласуване с органите на реда, как да се процедира в тези ситуации. Това
не касае само в това направление, но там е най-очевадно, тъй като живеят
действително много хора. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, господин Гуцанов. Само първо да питам други колеги
имат ли въпроси? Нямат. Госпожа Гърдева, извинявам се.
Марица ГЪРДЕВА
При предишното си изказване не можах да изкажа една благодарност
от граждани на „Владиславово“ и „Възраждане“, които бяха при мен на
приемна за изключително навременното привършване на ремонта на бул.
“Трети март“ и възможността за много бързо предвижване вече от
районите към центъра. Личната благодарност е към господин кмета.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Госпожа Атанасова. След това господина, който чака
тука.
Маргарита АТАНАСОВА
Уважаеми господин Портних, уважаеми господин председател,
уважаеми господа съветници и дами и драги гости. Господин Портних,
обръщам се с няколко въпроса към Вас. Заставам тук, защото искам да Ви
гледам направо в очите, за да видя как ще отреагирате на всичко това.
Първият ми въпрос е, преди година и половина Ви подадох няколко
сигнала за лицето Филип Щерев, управител на дом „Гергана“. Този дом Ви
уведомих, че няма разрешение да бъде, да функционира нито от
общинската сесия, нито има заповед, а е разделен на две. Същият човек
изпълнява функцията и на двата дома, получава две заплати, както
неговите касиерки, както и счетоводители и целия му персонал.
Персоналът е на много ниско ниво. Цялата работа се състои в това, че има
и смъртни случаи, доказан 5 одита с надчети, Вие обещахте и на
журналистите, както и на мен обещахте, че това няма да съществува
повече… няма… да се прекрати цялата история. До ден днешен господин
Филип Щерев продължава да командори в дом „Гергана“, старците звънят
на телефоните и молят за помощ, защото аз не знам всъщност Вашите
подчинени, под Вас какво правят и защо не вземат някакви мерки. Това е
първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е, до кога дарение, което е
направено на Община Варна, значи мнението на дарителя и неговото
желание категорично се вписва и се доказва, дарена е кола за овладяване
на популацията на животните. Преди 4 години лицето Иван Радев взима

заповед от господин Кирил Йорданов, с тази заповед се разхожда с тази
кола нагоре надолу, в същия момент горе няма никакви коли в ОПК
“Каменар“. Трета година сте като кмет тук. До тук не е избран нито един
управител на общинският приют в „Каменар“, а той не се избира, а по
Закона за защита на животните се назначава. Значи прекратихме историята
с господин Радев за начетите, подадохме сигнали на прокуратурата,
следващото лице, което беше с фалшива диплома, следващият човек, който
се появи фактически там също беше изгонен. В момента, който го избраха
сигнализирах и на самите журналисти, че лицето е съдено. Вие сте също
информиран за това нещо. В момента изпълнява службата една дама, която
и тук работи и горе за по 2-3 часа, което не е достатъчно. По закон трябва
да бъде 8 часа. Следващото нещо, което искам да попитам фактически,
което е много належащо и трябва де се знае докога няма да Ви се докладва
какво подаваме като сигнали? Докога когато вляза в деловодството и
подавам молба към Вас, лично към Вас за нещо, появява се една дама,
която работи на 27-мо гише и отказва да си каже името и казва, че няма да
подам молба до Вас, а трябва да пиша заявление. Аз отказвам, защото е
регламентирано какво мога да подам и тя звъни на Даринка Колева да
дойдат да ме арестуват. Сега тая Община не мога да разбера всъщност на
частни лица ли е? Вие ли сте ни шефа? И кой трябва да се разпорежда?
Благодаря Ви. Това са моите въпроси.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Господине заповядайте. Няма
други заявки освен господина. Последно питане. Заповядайте. Моля да се
представите за протокола.
Радолюб СИМЕОНОВ
Радолюб Симеонов от кв. „Чайка“ бл. 36. Кв. „Чайка“ е застроен
много отдавна още през 60-те години и всички собственици на имоти, това
бяха предимно лозя, всичките те бяха обезщетени с апартаменти, така че
нямаше някой който да не е обезщетен. Всички имаха това. Сега
последното, което стана с направата на нов план за „Чайка“, аз няма да
говоря за цялата Чайка, но на най-конкретно около училищата. Две
училища има там. Там има един блок пред… на пешеходна пътека,
заплануван пред бл. 37, един още по-надолу пак на метри, друг на
волейболната площадка, където пораснаха поколения деца от „Чайка“,
поколения, друг един има отзад, който е зад 36-ти и зад 38-ми, значи това е
просто, тези блокове са планирани без да се съобразява с
инфраструктурата, няма там за вода, канал, платната уличните са не повече
от 3,80 м. Там всеки ден идват много, много коли, които родителите водят
децата си на двете училища, така че там е просто неприемливо да се
построят някакви блокове. Освен това, пак ви повтарям…

Тодор БАЛАБАНОВ
Моля да отправите конкретно питане само, имате ли конкретно
питане?
Радолюб СИМЕОНОВ
… кога официално да дойде, да се спре това нещо, да се спре този
тормоз над гражданите на „Чайка“?
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Давам думата извинявам се, господин кмете,
заповядайте.
Иван ПОРТНИХ
Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,
уважаеми гости и съграждани, ще взема отношение към думите на
господин Костадинов и му благодаря в огромна степен за коректното
изказване, защото истина е, че прибързаните решения, решенията
направени под силата на емоциите и историята го показва, до какво водят
и в крайна сметка те са в ущърб и на обществения интерес като цяло и на
конкретно на определени граждани и подобни ситуации имахме вече
няколко. Прави впечатление обаче, че там където Общината анонсира
сериозни инвестиционни намерения или с други думи трайно решаване на
въпросите на цели райони на града, възниква подобно противопоставяне на
хората, което е изключително грешно и пагубно и подкрепям напълно
господин Костадинов в думите му които каза, че тези въпроси в крайна
сметка наистина трябва да ги решаваме по начин по който на първо място
да бъде обществения интерес, закона, но без да противопоставяме едни
граждани на Варна на други в една нели некоректна, бих казал, ситуация.
Така се случи и в „Чайка“, защото интересът на Общината всъщност е
единствено и само да оправя междублоковите пространства, улиците,
паркоместата, детските площадки, спортните площадки, т.е. да създадем
един наистина европейски облик на районите на града за какво и аз лично
съм поел ангажимент. Категорично и в свое лице, а и вярвам на всички,
които са в залата на никой не му е в идеята, че тези микрорайони трябва да
се презастрояват неразумно, че трябва да се превърнат в бетонови
площадки и т.н., но работа на всички нас е в крайна сметка да направим
така, че да зачетем закона и да защитим в максимална степен, в
максимална обществения интерес и затова приветствам предложението на
господин Костадинов и двете теми, които днес коментираме да бъдат
разгледани с експерти, с участието на гражданите и на заинтересованите
лица, разбира се, за да могат да се вземат в крайна сметка правилни
решения, а не след 4 години, както сега общо взето виждаме проблемите
как се генерират, а решението от 2010 година, нали да се получи така, че
след 4 години примерно нашите решения днес, вашите в действителност да

бъдат по същия начин проблем и да генерират едно противостояние у
хората. Така беше и във „Възраждане“, защото там предвиждахме и в
момента даже изграждаме и парка, и спортните площадки, и детските
площадки, и междублоковите пространства бяха предвидени. Имаше един
социален блок. Някой подлъга хората, че ще местим там „Максуда“ и сега
обаче вече нямаме европейското финансиране, изпуснахме парите, с които
можехме да имаме 250 общински жилища. Аз не знам на вашите приемни
гражданите не поставят ли тези въпроси, но при мен ежедневно идват хора
в тежко положение, които имат нужда от жилища и да знаем, че ето
обръщам се към всички тези хора, ето едно ей такова действие, една такава
акция, бих казал нали довежда до това, че Община Варна в момента не
разполага на практика не разполага с общински жилищен фонд. Така се
случи и в 17-ти микрорайон в „Левски“. Анонсирахме инвестиция за 8
млн., която към днешна дата видно е, че няма как да реализираме. Подобна
е ситуацията и с „Кайсиева градина“. Осем милиона в инвестиционната
програма са ни, за да се превърне „Кайсиева градина“ в район еталон.
Безусловно интересът на Общината и на администрацията е реализирането
на точно тези проекти. Безусловно правилният път, който очерта и
господин Костадинов е в един разумен диалог с експертите, с реалното
зачитане на закона да бъдат изчистени тези проблемни зони. Аз затова
поемам и ангажимент да наложим временна забрана до изчистването на
ситуацията в „Кайсиева градина“, до преминаването на разглеждането на
тази тема в рамките на ресорните комисии на Общинския съвет и едно
крайно решение на практика на Общинския съвет, но призовавам и
Общинския съвет като цяло. Уважаеми колеги, нека в действията си
наистина се ръководим от обществения интерес, защото в момента имаме
възможност по линия и на европейските средства, и на оптимизациите в
бюджета, и на ред други лостове да инвестираме изключително сериозно в
подобряването на инфраструктурата не само в централните градски части,
не само по основните пътни артерии, но наистина да влезем и в
междублоковите пространства. Това, което хората очакват от нас и където
с десетилетия не е пипано и когато дискутираме тези въпроси и теми нека
го правим с разум, с отговорност, с ясното съзнание, че една грешна стъпка
всъщност ощетява десетки хиляди варненци по непоправим начин, нали по
непоправим начин и затова ще спра до тук, за да може Общинския съвет да
продължи работата си, защото днес има отново много важни решения,
които трябва да бъдат взети, но апелирам към този конструктивен тон,
който зададе господин Костадинов да са придържаме всички, за да може в
крайна сметка да се изчистват проблемите, но и хубавите неща, които
могат да се случват в града да не бъдат спъвани с изкуствени стъпки, с
изкуствено създадена конфронтация, защото се появява усещането, че има
определен кръг хора, определен кръг хора, които не искат в града да се
случва нищо. И пак казвам подобни конфликти се случат точно там където
анонсираме сериозни инвестиционни намерения. Защо подобен конфликт
не се случва в нито една друга част на града ни? Нима там ги няма същите

проблеми? Има ги. И затова да не се поддаваме на едни ей такива мъгляви
интереси, които общо взето с изкуствени стъпки се опитват да спират
естествения ход на развитието на града, естественият път, който бих могъл
да кажа, че уверено вървим по него, да направим така, че Варна наистина
да бъде един прекрасен град с прекрасна градска среда. Благодаря ви и
успешна работа.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви.

II.
По точка втора от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Култура и духовно развитие“ относно:
(1) – удостояване с почетен знак за заслуги към Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
(2) – присъждане на Голяма награда „Варна” и награда „Варна”
за ярки постижения в областта на културата за 2016 г.
(3) – приемане на докладите за осъществените читалищни дейности
и разходваните средства от бюджета за 2015 г. и Годишна програма за
развитие на читалищната дейност на територията на Община Варна
за 2016 г.
(4) – именуване на улици находящи се в со „Орехчето“, с. Звездица,
Община Варна.
Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК „КДР“
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Бих могъл вече да премина към точка 2 от дневния ред
колеги, „Култура и духовно развитие“ и ще си позволя да докладвам
първата подточка, която е удостояване с почетен знак за заслуги към
Варна. Изчитам. Две предложения са постъпили за удостояване с почетен
знак за заслуги към Варна – златен. Първото предложение.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

252-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл.
7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община
Варна, във връзка с националния празник 24 май – Ден на българската
просвета и култура и на славянската писменост, Общински съвет – Варна
удостоява комодор проф. д.в.н. Боян Кирилов Медникаров с Почетен знак
„За заслуги към Варна” – златен.
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
Колеги имате думата за мнения и съображения. Комодор, поправят
ме. Така е изписано. Благодаря за корекцията. Не виждам колеги. В режим

на гласуване. Така е направена номинацията и по този начин и в
биографията, която е приложена.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 14, предложението се приема.
Второто предложение…господин Славов и господин Байчев за
протокола – „за“ и господин Григоров и господин Чапаров. Рестартирайте
си системите. Няма интернет. Това е в локална мрежа. Следващото
предложение колеги, което е постъпило е по отношение на проф. д-р
Пламен Благоев Илиев.

253-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл.
7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община
Варна, във връзка с националния празник 24 май – Ден на българската
просвета и култура и на славянската писменост, Общински съвет – Варна
удостоява проф. д-р Пламен Благоев Илиев с Почетен знак „За заслуги
към Варна” – златен.
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
Мнения и съображения? Не виждам. В режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Честито на двамата наградени, които ще бъдат наградени. Проф.
Илиев и проф. Медникаров. Преминаваме към докладване на точка втора
на ПК “Култура и духовно развитие“. Госпожо Димова, заповядайте.
Даниела ДИМОВА
Уважаеми колеги,

254-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 1 и чл. 6, ал. 8 от Статут за присъждане на награди „Варна” за ярки
постижения в областта на културата, Общински съвет – Варна утвърждава
решението от 25 април 2016 г. на Журито за удостояване с Голяма награда
„Варна” и награда „Варна” за ярки постижения в областта на културата за
2016 г. на следните творци и творчески колективи:

ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА”:
Проф. Стоимен Иванов Стоилов – за монументалните живописни
творби, създадени през 2015 г. в класическото фоайе на Икономически
университет – Варна.
І. ЛИТЕРАТУРА
1. Николай Маринов Савов - за издадената му книга с разкази
„Любов“.
2.
Международна
творческа
организация
„Славянска
литературна и артистична академия“ – за 10-годишна литературна
дейност и художествен превод, за изключителен принос за
популяризирането на българската литература по света, за утвърждаването
на варненските културни практики и автори.
ІІ. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА
Георги Йорданов Георгиев – за налагане на европейски измерения
в съвременната българска живопис.
ІІІ. ТЕАТЪР
Екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” – ТМПЦ
Варна – за 95-ти юбилеен творчески сезон, реализирал спектакли с високи
естетически качества, адекватни на съвременните европейски театрални
стандарти и достойни за дълголетната история на културния институт.
ІV. МУЗИКА
Женски народен хор „Цветница“ с диригент Атанас Илиев - за
популяризиране на българското фолклорно богатство и високи постижения
в областта на хоровото изкуство.
V. ОПЕРА
(изпълнителско изкуство)
ХОР при Държавна опера към ТМПЦ – Варна с диригент
Стефан Бояджиев – за участие в рамките на „Опера в летния театър“ –
Варна 2015 г. и за значими творчески постижения в областта на хоровото
изкуство.
VІ. ТАНЦ
Няма номинации.

VІІ. КИНО
Няма номинации.
VІІІ. АРХИТЕКТУРА
Колективна награда за Икономически университет – Варна с
ректор проф. д-р Пламен Илиев - за мащабен проект и реставрация на
старата класическа сграда на университета.
ІХ. ЖУРНАЛИСТИКА
1. Наско Якимов Димитров – за дългогодишна книжовна,
редакторска и издателска дейност, за съхраняването и популяризирането
на художествена литература.
2. Николай Николов Увалиев – за цялостна дейност като създател
и главен редактор на електронното издание E библиотека „Паметта на
българите“.
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
Благодаря на госпожа Димова. Колеги мнения и съображения? Моля
само малко по-тихо в залата. Досто е шумно. Няма. В режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 3, предложението се приема.

255-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26 А,
ал. 2 и ал. 5 от Закона за народните читалища и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД16008046ВН/01.04.2016 г., Общински съвет –
Варна приема докладите на народните читалища на територията на
Община Варна по показатели за дейност, предоставената субсидия от
държавния бюджет за 2015 г. и Годишна програма за развитие на
читалищната дейност на територията на Община Варна за 2016 г.,
съгласно приложения № 1 и № 2 към настоящото решение.
Общински съвет – Варна изключва от списъка на Годишна програма
за развитие на читалищната дейност на територията на Община Варна за
2016 г. - НЧ „Цар Борис III“, с адрес гр. Варна, кв. „Победа“, ул. „Анри
Барбюс“ № 53 с председател Гая Ламбрева, поради липса на Годишен
финансов отчет и развиване на дейност.
Лидия МАРИНОВА
Колеги, мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.
Прощавайте поименно гласуване ще бъде. Защо? Не е ли поименно?... Да,
да. Грешката беше моя.

Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 2, предложението се приема.

256-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА и по
предложение на Николай Йорданов – кмет на кметство „Звездица” с рег. №
РД16008974ЗВЦ-001ВН/13.04.2016 г., Общински съвет – Варна именува
улици, находящи се в со „Орехчето“, с. Звездица, Община Варна,
описани подробно в приложение към настоящото решение.
Лидия МАРИНОВА
Мнения и съображения? Не виждам. В режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 3, предложението се приема.
Даниела ДИМОВА
Благодаря колеги и честито на наградените тази година.
Лидия МАРИНОВА
И аз благодаря. Разглеждане на предложения и решение на ПК
“Наука и образование“. Преминаваме към трета точка от дневния ред.

III.
По точка трета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Наука и образование“ относно:
(1) – присъждане на награда „Варна” в сферата на науката и висшето
образование за 2016 г.
(2) – присъждане на награда „Варна” в системата на
предучилищното и училищното образование за 2016 г.
(3) – закриване на Седмична детска градина № 34 „Горски кът“,
находяща се в кк „Златни пясъци“, гр. Варна.
Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК „НО“
Славчо СЛАВОВ
Благодаря Ви госпожо председател.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

257-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 2.1, чл.
2.7 и чл. 3.11 от Статут за награда „Варна” в сферата на науката и висшето
образование, Общински съвет – Варна присъжда награда „Варна” в
сферата на науката и висшето образование за 2016 г., както следва:
I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:
доц. д-р Силва Петева Андонова – Атанасова, д.м.н. – за
присъединяване на Клиниката по неврология в УМБАЛ „Света Марина“ –
Варна към Глобалната инициатива за безопасно лечение на инсулт SITS първата българска неврологична клиника, присъединена към регистъра.
Предложение от Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” –
Варна.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:
Екипът на Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Света
Марина“ – Варна с ръководител доц. д-р Елица Петкова Енчева Мицова, д.м. – за инсталирането и въвеждането в експлоатация на
високотехнологична лъчетерапевтична апаратура, както и осигуряването
на специфични методики, необходими за работа с нея. В прилагането на

иновативни подходи и прецизни техники при лечение на пациенти с
онкологични и неонкологични заболявания с показания за лъчелечение.
Предложение от Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” –
Варна.
II. ПРИРОДНИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
доц. д-р Райна Иванова Христова - за издаване на монографията
„Българският черноморски шелф и крайбрежие през квантенера –
геоложка еволюция и климатични промени“.
Предложение от Института по Океанология – БАН.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Научен колектив с ръководител капитан I ранг доц. д-р Недко
Иванов Димитров – за провеждане на научно изследване на тема
„Функционално зониране на националните морски пространства за
изграждане на информационна система за управление на крайбрежната
зона“.
Предложение от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ:
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
проф. д-р Стефан Минчев Вачков – за издаване на
монографичното изследване „Иновациите – новата нормалност в
банкирането“.
Предложение от Икономически университет – Варна.
КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Научен колектив с ръководител проф. д.ик.н. Анна Недялкова –
президент на ВСУ „Черноризец Храбър” - за разработване на дигитална
платформа „SmartFuture“ насочена към внедряване на нов модел на
образователната дейност.
Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.
IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА
Проф. д-р на техническите науки, инж. Крум Костов Герасимов –
за разработване на софтуерни средства и методи за анализ и настройка на
системни стабилизатори.
Предложение от Технически университет – Варна.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА
Научен колектив с ръководител доц. д-р Димитър Йорданов
Димитракиев - за разработване на „Предпроектно проучване на система
за наблюдение на морската среда за целите на безопасността и сигурността
на корабоплаването“.
Предложение от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
257-3-1. 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
Благодаря. Мнения и съображения. Не виждам. В режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 3, предложението се приема.
Славчо СЛАВОВ
Благодаря.

258-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 1, чл. 4
от раздел ІІ „Общи положения” и чл. 9 от раздел IV „Процедура за
номиниране” от Статут за награда „Варна” в системата на предучилищното
и училищното образование, Общински съвет – Варна присъжда награда
„Варна” в системата на предучилищното и училищното образование за
2016 г., както следва:
І. „Ученик на годината” в областта
на общообразователната подготовка
Димитър Ясенов Опърлаков - ученик от VIII „б“ клас в МГ „Д-р
Петър Берон“, спечелил златен медал на Национална олимпиада по
математика през май 2015 г. с максимален брой точки. Сребърен медал от
Иранска олимпиада по геометрия - 3 септември 2015 г.
ІІ. „Ученик на годината” в областта
на професионалната подготовка
Мадлен Сабинова Сергеева - ученичка от VIII клас в Спортно
училище „Георги Бенковски“, състезател по художествена гимнастика,
спечелила бронзов медал с ансамбъл 5 топки и VII-мо място в многобоя на
Европейско първенство в Минск.

ІІІ. „Учител на годината” в областта
на предучилищното образование
Няма номинации.
ІV. „Учител на годината” в областта
на обслужващите звена
Юлия Стефанова Недева – старши учител „Музикално изкуство“,
ръководител на ВА „Сребърни звънчета“. Прилага интерактивни методи на
обучение и индивидуален подход към личността на всяко дете. ВА
„Сребърни звънчета“ са спечелили призови места от участия в конкурси и
фестивали. Два златни медала, пет сребърни медала и два бронзови медала
от МК „Съзвездие“, Порторож, Словения - юли 2015 г.
V. „Учител на годината” в областта
на основното образование
Керанка Йорданова Колева – старши учител в начален етап в ОУ
„Петко Рачев Славейков“, за успешни изяви на нейните ученици на
регионално, национално и международно равнище. Неин възпитаник
Стефания Милева печели първо място на „Московска олимпиада по
математика“ - 28 февруари 2016 г.
VI. „Учител на годината” в областта
на средното образование
Стоян Иванов Ненков – старши учител по математика в МГ „Д-р
Петър Берон“, за подготовката и постигнатия успех на ученика Димитър
Опърлаков, сребърен медал от Иранска олимпиада по геометрия - 3
септември 2015 г.
VII. „Учител на годината” в областта
на професионалната подготовка
Живко Станков Николов – дългогодишен учител по спорт
„Вдигане на тежести“ в Спортно училище „Георги Бенковски“ за
подготовката и постигнатия успех от държавни първенства на 10 негови
възпитаници спечелили 32 първи места в три състезателни дисциплини –
двубой, изтласкване и изхвърляне.
VIII. „Колектив на годината” в областта
на предучилищното образование

ЦДГ „Слънчева дъга“ с директор Янка Иванова – нова,
съвременна и модерна детска градина с високо квалифициран,
професионален и амбициозен колектив.
Тук се градят личности, развива се потенциала на всяко дете,
създават се навици, дават се знания, формира се стил на общуване,
възпитават се морални ценности, качества като толерантност, доброта и
приятелство. За своя всеотдаен труд колективът се радва на признанието
на родителите и обществеността.
Детската градина има разнообразна и широкообхватна дейност.
Участва в много проекти и инициативи. Прави живота на децата наситен с
преживявания, чрез участия в конкурси и изложби, за което свидетелстват
спечелените грамоти и отличия.
ІХ. „Колектив на годината” в областта
на основно училищно образование и обслужващи звена
ОУ „Ангел Кънчев“ с директор Камелия Минчева –
преподавателит е в училището са учители с авторитет сред
обществеността. Прилагат иновативни подходи на преподаване за
Екологизация на учебния процес - съвместно със студентска организация
AIESEX ежегодно се провежда система от учебни часове на английски
език с екологична насоченост. Екипът на училището работи по редица
национални и международни проекти: „Водата – европейска задача в
глобален контекст“ – програма „Еразъм+“, „Зелено бъдеще“ – национален
образователен проект, „Без свободен час“ – национална програма „На
училище без свободен час“. Възпитаниците на училището са спечелили 10
златни, 15 сребърни и 12 бронзови медала в състезанието „Математика без
граници“, както и редица призови места от участия в спортни, музикални и
международни състезания.
Х. „Колектив на годината” в областта
на средно училищно образование и обслужващи звена
ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ с директор Галина Германова - за високия
професионализъм и всеотдаен труд на учителите и учениците, които със
своята работа допринасят за постигане на високи резултати в
задължителната образователна подготовка по английски, немски и
френски език. Участия в олимпиади и конкурси на регионално, национално
и международно ниво. Училището е Център за езикови компетенции по
немски език към посолството на Федерална Република Германия,
акредитиран изпитен център на Pearson Test of English, член на общността
Pearson Longman и сътрудничи с Асоциацията на Кеймбридж училищата в
България.
258-3-1. 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. В режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 49; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 2, предложението се приема.
Славчо СЛАВОВ
Благодаря Ви.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл.17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и
чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета и във връзка с докладна
записка от Славчо Славов – Председател на ПК „Наука и образование“ с
рег. № ОС16000377ВН/03.05.2016 г., Общински съвет – Варна взема
решение за закриване на Седмична детска градина № 34 „Горски кът“,
находяща се в кк „Златни пясъци“, гр. Варна, считано от 01.06.2016 г. и
възлага на кмета на Община Варна да предприеме необходимите действия
за изпълнение на решението.
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? Да, господин Гуцанов.
Борислав ГУЦАНОВ
Предполагам, че закриването уважаема госпожо председател,
уважаеми колеги, предполагам, че закриването се налага поради липса на
деца най вероятно, и тогава въпросът ми е следния да вземем решение
Общинския съвет имотът да се запази такъв какъвто е в момента, да не се
окаже, че ще бъде продаден след една или след 2 години. Връщам защо.
`89 година след настъпване на демократичните събития 14 детски градини
в рамките на 8 години са разпродадени след, което започна
възстановяването на детските градини. Вие си спомняте тогава в
Общинския съвет. Една по една със строителството. Първата беше на
„Слънчева дъга“ и т.н. да не ги изреждам докато се стигна до решаване
напълно на този въпрос. Да не стане сега със закриването на тази детска
градина имотът да отиде с друго предназначение. Да остане във функция
образование, за да не се получат други събития, ако си спомняте същия
въпрос, го зададохме когато се върна имота от страна на държавата на
училището в „Марек“, също да бъде запазено във функция образование,
т.е. ако трябва да бъде публична общинска собственост или какви
предпазни мерки, но да е наясно Общинския съвет какво правим.

Славчо СЛАВОВ
Благодаря Ви. Само за доизясняване. Собствеността на сградата не е
общинска, не е на Община Варна. Тя е на кк „Златни пясъци“. Ние сме там
под наем. Само я обслужваме в неговата разходна част и поддръжка, но
тази препоръка на мен лично ми хареса и ще препоръчаме на кк „Златни
пясъци“ да я запазят като форма и ако е необходимо след години наистина
да я използваме.
Борислав ГУЦАНОВ
Едно допълнение. Това още повече утежнява обстоятелствата. Не го
знаех този факт, защото при едно развитие на Варна, знаете че едната от
посоките за развитие е в тази посока, другата е в южна посока, там
наистина ще има нужда от подобно заведение.
Славчо СЛАВОВ
Аз мисля, че повече ще имаме нужда в комплекс „Свети Константин
и Елена“ където все пак предвиждаме да правим подобно нещо. Живот и
здраве мисля, че щи не се сбъдне в този мандат. Благодаря.
Лидия МАРИНОВА
Господин Гуцанов,
удовлетворен от отговора?

формулирате

ли

предложение

или

сте

Борислав ГУЦАНОВ
Аз няма как да формулирам предложение при положение, че
собствеността не е наша. Така че тук е големия проблем. И аз пак казвам,
че отстъпваме нещо, не че трябва да се водят някакви полемики със
„Златни пясъци“, което след години може да се окаже, че има такава
необходимост, но естествено в курортния комплекс много по-големият
шанс е да го продадат този терен. Той е ясно какво ще се случи от тук
нататък или поне по-големия шанс е да не даваме гадателски прогнози, но
най-вероятно това ще бъде.
Лидия МАРИНОВА
Благодаря. В такъв случай ще преминем към гласуване, ако няма
други съображения. Извинявайте. Да, заповядайте.
Костадин КОСТАДИНОВ
Уважаеми колеги, аз поставих същите питания когато коментирахме
този въпрос на комисия и си направих труда да проверя каква е
статистиката за закритите детски градини. Те са 14, но има и още закрити
отделни групи, които са се намирали в блокове, в подблокови
пространства. Аз самият съм ходил на такава детска градина в 4 блок във
„Владиславово“, където и още продължава нейното ползване, макар че в
края на 90-те години заради демографския срив е имало предложение тази

детска градина да се закрие поради същите съображения, които между
другото са изказани като мотиви в предложението, те тук ги няма
мотивирани, тук е само проекта за решение. Аз тогава зададох въпроса,
когато коментирахме това нещо на сесия. Ако тази детска градина беше
затворена тогава, в която има мисля, че около 80-90 места, сега трябваше
да се строят още отделни помещения, нови. Безспорно е, че в тази детска
градина децата са малко, но също така безспорно е, че града се развива или
поне всички уж казваме, че се развива и работим за това. Факт е, че това
помещение не е наше, но също така е факт, че ние го ползваме
безвъзмездно. На комисията когато коментирахме казуса беше казано, че
на нас детската градина ни коства разходи, само че в крайна сметка тази
функция образование, която общината има е точно за тази цел. От
образование не се печели. Това е сфера, в която ние трябва да инвестираме,
определено. Дори и децата да са малко според мен би било редно и
нормално особено след като веднъж вече сме минали по този път да
изчакаме и да не бързаме с подобно решение, поради простата причина, че
демографските тенденции са изключително, как да кажа, непредсказуеми.
Преди 15 години, гледах протоколите, не, преди 17 години, гледах
протоколите от `99 година когато се коментира 4-ти блок. Нещата които са
казани тогава бяха казани сега на сесията. Първо във „Владиславово“ няма
да има вече млади хора, те заминават, квартала се обезлюдява, там няма да
има никакви инвестиционни намерения, кой ще дойде да живее във
„Владиславово“ и т.н. Няма да коментирам хората, които са ги казвали,
повечето то тях не са общински съветници има и някои от тях, които не са
между живите, но факт е, че не е вярно. 17 години по-късно се оказа, че
ние като община, като бюджет, като данъкоплатци, трябваше да
инвестираме милиони. Не знам колко точно милиони, но са милиони
левове за строеж на нови детски градини. В резултат на това нека да
направим така, че да не повтаряме същите си грешки. Има вече случаи в
които, не само при нас, но и на други места затворени училища и
продадени след това се оказва, че заради това, че селото е до града идват да
живеят млади хора в един момент искат децата им поне до 4-ти клас да
ходят на училище там. Оказа се, че няма къде и започват разни чуденки от
къде сега да построим ново училище, защото старото е продадено, а пък
собствениците са го съборили. Това са решения, които са стратегически.
Трябва да се мисли не за сега, дайте щото има 18 деца примерно, а те са
толкова в детската градина и понеже няма интерес там, дайте да я закрием.
Хубаво де ама ако след 3 или 4 години се окаже, че там хората им е поудобно да правят, и ако в един момент се появи една гражданска
организация, комитет, едни разтревожени родители, които да дойдат тук,
да почнат шум и кажат от къде на къде вие ще ни решавате. Не, това са
обективните реалности каквито се случват. Всеки един гражданин има
правото да поставя въпроса както видяхме и сега в момента и тук говорим
за след 4-5 години, може и да е следващата година. Може да е след 10
години, но въпросът е, че ние трябва да мислим стратегически занапред.

Трябва да мислим за обществения интерес, не трябва да допускаме същите
грешки, които вече веднъж сме направили. Не ние като хора сега тук, а
Общинския съвет и Община Варна като институция. Затова моето
предложение да не се подкрепя това решение или най-малкото което е да
се изчака с един месец, аз това го направих и като предложение на
комисия, но не беше прието, да се изчака един месец, да се направи, една
експертиза за качеството на услугата, която се предоставя там, да се види
колко точно хора живеят, какви са намеренията там за развитие. Да се види
плановете за строеж, да се види каква е демографската структура на
района. Повярвайте ми, ако общината реши да предоставя една, защото се
казва, че децата били малко и един вид услугата не беше казано точно така,
но услугата не е от най-добрите. Ами, ако се направи необходимото да не
се окаже, че в един момент хората им е по-удобно да си пращат децата там,
живеейки наблизо, а не да пътуват с коли до центъра на Варна. Затова
предложението ми е тази точка да не е подкрепена сега. Просто да се
изчака, ако е чак толкова важно нека на следващата сесия. Няма да е
някакъв грандиозен проблем това нещо. Да се направи ако трябва и
отделно заседание и на комисията по образование и на комисията по
собственост дори ако щете, защото такива решения не трябва да се вземат
бързо, не трябва да се вземат прибързано. Видели сме вече резултатите от
тези прибързани решения през 90-те години струваха милиони левове.
Благодаря.
Лидия МАРИНОВА
Всъщност ще се реши с гласуване по същество.
Славчо СЛАВОВ
Гърдева за момент. Колега Костадинов мисля, че това е некоректно
по простата причина, че ние не само обсъждахме на комисия, а и е
направен анализ повече от 2 години. Няма какво да чакаме 1 месец, то
анализа е направен, първо. Второто, което е самите родители на тези деца,
не живеят на комплекс в „Златни пясъци“, те живеят в града, във Варна и
те самите искат децата им да бъдат насочени тук. Даже съм поканил
директорката на детската градина, госпожа Узунова, ако искате да чуете и
мотива на самите родители. Те са останали няколко деца. Няма как.
Каквото и да се прави ние не можем да направим каквато и да е услуга, тъй
като родителите искат да, и дори има нещо друго в момента в район на
Виница, където е близко тази детска градина която ще закриваме имаме
някъде не по-малко от 100 деца, даже между 100 и 300 деца, свободни
легла, свободни места, така че ние сме обезпечили изцяло иска, който е
необходим и сме направили достатъчно анализи, за да пристъпим именно
към тази стъпка. Знаете много добре, че на Община Варна и на Общинския
съвет са приоритет детските градини, но дайте да бъдем по-разумни и
моето предложение е като предложение да подкрепим именно
предложението на комисията по „Наука и образование“

Лидия МАРИНОВА
Госпожо Гърдева
Марица ГЪРДЕВА
Благодаря ви. Аз обаче си позволявам да се съглася в едно
отношение с господин Костадинов и с господин Гуцанов, че така или
иначе града расте и детски градини ще трябват. За съжаление едно, че тази
детска градина не е наша собственост, господин Гуцанов, но и другото е,
че самата сграда е в много лошо състояние. Т.е. един ремонт там, който
ние, ако тръгнем да правим на тази сграда може да ни коства горе долу
колкото да си направим една нова детска градина. Така, че не е рентабилно
от тази гледна точка. Второто нещо. Не мога да приема и стига вече да
спрем с индиректната заплаха, че тук ще дойдат ен-броя родители и ние ще
бъдем принудени. Колеги, дайте да работим наистина конструктивно,
защото такива заплахи към Общинския съвет вече почнаха много да не ми
харесват. Така, че дайте да подкрепим решението на комисията. То е
правилно не само за момента. То е правилно и за бъдеще, защото ще
вкараме едни средства там, които няма смисъл в момента да го правим.
Един такъв ремонт ще ни излезе изключително скъпо.
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Костадинов, заповядайте.
Костадин КОСТАДИНОВ
Само накратко като отговор. Първо, нека да не възприемаме
желанието на гражданите да имат свое мнение като заплаха, нали. В
крайна сметка тези граждани ни избират, ми не, напротив тези граждани
ни избират нас и когато имат нещо като желание естествено е да дойдат и
да кажат. Така няма да разговарям с вас госпожо Гърдева. Това, което
исках да кажа обаче, да помислим за бъдещето. Точно в „Златни пясъци“
са издадени разрешения за строеж на сгради и то много сгради и една част
от тях вече са построени, а друга тепърва ще се строят, които са не хотели,
а жилищни сгради. Тези жилищни сгради, когато се напълнят с млади
семейства, там едва ли ще отидат богати пенсионери, защото в България
богати пенсионери няма, тези хора един ден ще искат да получат тази
услуга, социална, образователна, която би трябвало да иска всеки като
гражданин на Варна. Да не стане така да тръгнем да правим детска градина
наново там. Никой може би няма да си спомня за това, защото това няма да
стане днес или утре. Ще стане след години. Никой няма да си спомня за
това наше решение сега, но ние тук в момента нямаме право да допускаме
тази грешка, която сме допуснали вече пак казвам като институция, а не
като хора, която е допусната от Общината няколко десетки пъти преди 1520 години. Затова наистина нека да мислим за перспективата. Градът се
развива. Там ще се строят жилищни сгради. Строят се в момента. Населява

се това място, за съжаление „Златни пясъци“ става почти вече като квартал
на Варна и поради тази причина не смятам, че е редно това предложение да
бъде подкрепено. Разбира се всеки един си има неговите мотиви и всеки
един знае как ще гласува, но аз държа това нещо да се каже, защото пак
казвам, глупаво е да се повтарят грешки, които веднъж вече са направени и
то не веднъж, а много пъти.
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Гуцанов. След това доктор Станев и след това доктор
Ангелов
Борислав ГУЦАНОВ
Тъй като започваме да се повтаряме сега ще бъда по-кратък във
второто си изложение. Аз също предлагам да се изчака поне да се отложи
това гласуване днес. Да се види има ли друг общински терен в близост до
тази детска градина щом тя е в толкова тежко състояние, за което се
говори, за да се види дали има друг терен, който би могъл след години да
бъде използван за детска градина, но иначе наистина не се ли учим от
грешките на историята значи нищо не сме научили. Този филм съм го
гледал и си спомням закриването на 14-те детски градини и си спомням
как започнахме строителството на първата детска градина. Да не се окаже
след един мандат, че отново се чудим къде да намерим терен, за да има
нова детска градина в този район на Варна. Пак казвам. Градът се
разраства в две посоки основно. Едното е в южната посока и второто е в
тази посока, за която говорим в момента към „Св.Константин и Елена“,
„Златни пясъци“. Затова нищо не ни коства една сесия да се види поне има
ли наоколо друг терен щом не е наша собственост, щом е в толкова тежко
състояние сградния фонд, защото всички тези обстоятелства са много
силни. Няма две мнения по въпроса, но мисля, че и това обследване да се
направи. Нищо не ни коства. Никой в момента не го прави, за да се намира
само на приказка. Пак казвам минали сме един път по подобен казус.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Доктор Станев поиска думата. След това доктор
Ангелов.
Янко СТАНЕВ
Първо господин председател едно процедурно предложение за
прекратяване на дебата след като, разбира се, се изкажат колегите.
Уважаеми господин председател и колеги, няма драма във вземането на
оперативни решения, които изискват жертви. Драмата е ако тези решения
са без анализи. Драмата е ако тези решения не могат в бъдещи периоди
замествани от други решения, които да решават въпросите. В случая става
въпрос за един анализ за прекратяване на дейността на една детска градина
и въобще никой не говори за това, че на тези места при възникнала

необходимост няма да се правят детски градини. Още повече, че
разрешителните, които се издават за строителство би трябвало да бъдат
съгласувани, ако не ме лъже паметта господин главен архитект, с нужните
обществени сгради на съответните места. Аз смятам, че Община Варна и
Общинския съвет сме решили проблема с местата в детските градини,
които до преди 3 години бяха 4 с дефицит с около 600 до 800 места средно.
В момента има 180 свободни места, ако не ме лъже статистиката. 300 са
понеже имахме около 100-120 приходящи и изходящи. Така със сигурност
имаме нерешен въпрос с разположението на детските градини, т.е. с
местата където са разположени, тъй като се променя демографския състав
на града в различните райони. Затова по-скоро, ако някой иска да направи
такова предложение каквото днес се прави, да се отложи, би трябвало да
бъде под формата на представянето на демографски анализ в следващите
15 до 20 години, за да може да екстраполираме местата където ще бъдат
необходими толкова деца. Това не е толкова сложно. За съжаление го чух
затова аз предлагам това решение да бъде взето без изобщо да се колебая,
защото това решение когато бъде взето според мен дава възможност
наистина за оперативно вземане на следващи решения. Що се отнася до
грешките, които са допуснати в миналото, ами аз мисля, че доста сериозно
се поучихме от тези грешки, но най-важното е, че решихме въпроса и
въпросът е решен от 2 години насам. Господин председател, затова Ви
предлагам процедурно да извършим процедурата по гласуване. Имаме и
други важни въпроси.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. След изказването на доктор Ангелов. Да, доктор Ангелов
след това господин Гуцанов реплика…да, нека… колегата ще ви дам
възможност. Доктор Ангелов, заповядайте. Господин Гуцанов ще ви дам
думата.
Веселин АНГЕЛОВ
Аз считам също, че коментара беше твърде обширен за настоящата
ситуация, където Общината няма собственост, но тези коментари ме
подтикват да направя една бележка по отношение на едно мислене, което
се етикетира като социално. Този модел на мислене предполага, че
социалното благоденствие се изразява с покриване на територията с
множество болници, детски градини и всякакви социални обекти. За
съжаление това има своята социална цена и добрата социална политика е
тази, която насочва ресурсите точно там където са необходими. В случая
там няма търсене на тази социална услуга и отговора идва от самосебе си.
Аз не виждам какво повече има да се обсъжда по този въпрос. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря доктор Ангелов. Господин Гуцанов за реплика, след което
гласуване по процедура за прекратяване на дебатите.

Борислав ГУЦАНОВ
Благодаря господин председател. Със същите мотиви, които в
момента и доктор Станев и доктор Ангелов ги казаха е взето решението
около 90-те години за закриване на тези детски градини, последователно
14 и след това знам с какъв труд с колко усилие и убеждение започнахме
строителството на детските градини, за да се стигне до преди две години
този въпрос да бъде решен окончателно. Ясно е, че тази детска градина не
е най-подходящото място от всички неща, които се говорят и от гледна
точка на собственост, и от гледна точка ако е вярно, че тя е в тежко
състояние, но нека се види има ли друг общински терен, да не се окаже,
пак казвам, след 10 години, че няма нито общински терен, нито място
където да се строи. Нищо не коства един месец да се забави подобно
решение. Нищо няма да се случи за 1 месец. Съвсем нормално
предложение. Нищо не представлява да се направи тази проверка и тогава
да бъде взето подобно решение. Защо не искаме да видим какво се е
случвало във Варна преди 20 и няколко години?!
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Процедурата …. Дуплика.
Янко СТАНЕВ
Кратка дуплика. Ще кажа две думи. Първата детска градина след 10ти ноември е построена във „Владиславово“ и първото училище построено
в България построено след 10-ти ноември е също във „Владиславово“.
Плод е на оперативното мислене, което сега изразихте. На нищо друго.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. В режим на гласуване за прекратяване на дебатите.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 3; въздържали се – 5;
отсъстващи – 2, предложението се приема.
Подлагам на гласуване предложението на господин Гуцанов и в
такъв ред на мисли беше и на господин Костадинов, предложението за
отлагане до следващата сесия въпреки, че аз не виждам пречка да се
направи анализа въпреки гласуването на това решение, но подлагам на
гласуване това предложение, което направихте съвместно с господин
Костадинов за отлагане на точката за разглеждане на следващо заседание
на Общински съвет – Варна.
Резултати от гласуването: за – 18; против – 16; въздържали се –
15; отсъстващи – 2, предложението не се приема.

Подлагам на гласуване предложението направено от председателя
на комисията.

259-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл.17, ал. 1, т. 3 от
ЗМСМА и чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета и във връзка с
докладна записка от Славчо Славов – Председател на ПК „Наука и
образование“ с рег. № ОС16000377ВН/03.05.2016 г., Общински съвет –
Варна взема решение за закриване на Седмична детска градина № 34
„Горски кът“, находяща се в кк „Златни пясъци“, гр. Варна, считано от
01.06.2016 г. и възлага на кмета на Община Варна да предприеме
необходимите действия за изпълнение на решението.
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 – 32; против – 9; въздържали се – 8;
отсъстващи – 2, предложението се приема.
Благодаря на господин Славов. Господин Иванов, отрицателен вот?
Обяснение. Заповядайте след, което доц. Цветкова да се готви да докладва.
Иван ИВАНОВ
Колеги, гласувах против, защото най-малкото е смешно, поне за мен,
на територията на гр. Варна и община Варна да се закриват детски
градини. Другото, което искам да кажа и прави отново впечатление и найнакрая трябва някой да го каже пред колегите общински съветници, че
прави впечатление това плаващо мнозинство в Общинския съвет. Доктор
Станев с цялото ми уважение към него като капитан планета прелита от
мястото си до трибуната да запушва… за мен е доктор, да запушва
пробойни. Колежката Гърдева като жената котка след него, защитава
интересите в „Чайка“. Всички знаем защо защитава интересите в „Чайка“.
Призовавам гражданите на град Варна да наблюдават внимателно таблото,
което е зад гърба на председателя на Общинския съвет и да видят това
скрито мнозинство, което фигурира в Общинския съвет и тук решенията,
съм убеден, че на половината от колегите от ПП „ГЕРБ“ гласуват, защото
са дисциплинирани, а не гласуват по съвест. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Иванов без моля квалификации и кой как гласува. Аз не
разбрах обяснението на отрицателен вот по същество… да, ако ви прави
впечатление колко са открити през последните години ще си направите
сметката проста е, мога да ви кажа. Доцент Цветкова, заповядайте.
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред.

IV.
По точка четвърта от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Здравеопазване“ относно:
(1) – приемане на Общинска стратегия за превенция на
ХИВ/СПИН и СПИ 2016 г. - 2020 г.
Докл.: доц. Антоанета Цветкова – Председател на
ПК „Здравеопазване“
Тодор БАЛАБАНОВ
Доц. Цветкова, заповядайте.
Антоанета ЦВЕТКОВА
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

260-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД16005996ВН/12.03.2016 г., Общински съвет – Варна приема
„Общинска стратегия за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ 2016 г. 2020 г.“, съгласно приложение към настоящото решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата колеги за мнения и съображения. Не виждам. В режим
на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 3, предложението се приема.
Господин Костадинов за протокола – „за“. Благодаря на доцент
Цветкова. Господин Байчев заповядайте. Преминаваме към пета точка от
дневния ред ПК „Младежки дейности и спорт“.

V.
По точка пета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Младежки дейности и спорт“ относно:
(1) – отмяна на действащата „Наредба за условията и реда за
финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от
неправителствени организации и неформални младежки групи по
програма „Младежки дейности“ на Община Варна“ и приемане на нова
наредба.
(2) – отмяна на действащата „Наредба за функционирането на
Младежка доброволческа служба – Община Варна“ и приемане на нова
наредба.
Докл.: Мартин Байчев – Председател на ПК „МДС“
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Атанасов преди… заповядайте
председателя на комисията да докладва.

преди

да

започне

Христо АТАНАСОВ
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, преди самата
точка исках да се изкажа, във връзка с няколко неща свързани със самата
комисия. Първото, което е надявам се много в съвсем кратки срокове,
мисля че господин Байчев и администрацията в това отношение са
предприели някакви стъпки. Това е по отношение на паспортизацията и по
отношение на въвеждането в експлоатация на спортните комплекси в
„Аспарухово“. Това са изключително важни неща. Предприети са в
момента нещата. Надявам се те да бъдат изведени и извършени в найкратки срокове. Второто, което искам да кажа е, че никой не спомена в
комисиите и сега, може би е редно да се каже, за времето в което новото
ръководство на Спортна зала успя за изключително кратко време да върне
не само облика на самото съоръжение, а и да направи така, че на
територията на спортната зала да се проведат едни от най-големите
събития, не само в града ни, но и в България и като световната купа по
спортна гимнастика, европейското по карате, европейското по
художествена гимнастика, международния турнир по волейбол – мъжката
група, женските волейболни отбори, така че наистина е мястото да
благодарим и да изкажем благодарности на ръководството и на
изпълнителния директор, че за кратко време успя да върне имиджа на
спортния комплекс, въобще на самата спортна зала и тези събития, които

се провеждат там изключително много вдигат и рейтинга на самия град и
като цяло на спортната общественост. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря господин Атанасов. Господин Байчев, заповядайте.
Мартин БАЙЧЕВ
Уважаеми дами и господа, първо искам да се присъединя към
благодарността относно ръководството на спортна зала. Искам да уверя
господин Атанасов, че на следващата комисия ще има пълна информация
относно паспортизацията на обектите. Две проекторешения с пълно
мнозинство от комисия „Младежки дейности и спорт“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и по предложение
на кмета на Община Варна с рег. № РД15029563ВН/02.12.2015 г.,
Общински съвет – Варна отменя Наредба за условията и реда за финансово
подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени
организации и неформални младежки групи по програма „Младежки
дейности“ на Община Варна, приета с решение № 1855-12(36)/11,
12.11.2014 г. на Общински съвет – Варна.
Приема нова Наредба за условията и реда за финансово
подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени
организации и неформални младежки групи по програма „Младежки
дейности“ на Община Варна, съгласно приложение към настоящото
решение.
Тук само искам да добавя две корекции, които по-скоро са
технически. В чл. 15, ал. 4 думата „съдружници“ да отпадне, защото тя не
кореспондира с неправителствените организации и в чл. 25, ал. 2
„бенифициентът възстановил средствата по чл. 25, ал. 1“ отпада
„или“
ал. 2“ и става „чл. 25, ал. 1 и т. 2“.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Мнения и съображения? Господин Боев, заповядайте.
Христо БОЕВ
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, едва днес се
запознах с проекта за нова наредба. Аз не съм и член на комисията и затова
не съм ходил. Все пак това е първата наредба, която се приема поне в
мандата, в който аз участвам като общински съветник. Няколко неща ми
правят впечатление уважаеми колеги. Първо чисто процедурно, първо
чисто процедурно аз не си спомням някакъв период от време, в който тази
наредба да е била на сайта на Общината …

Тодор БАЛАБАНОВ
… стояла е. Извинявам се, че Ви прекъсвам. Лично съм проверил.
Стояла е на сайта на Община Варна необходимия период от време.
Христо БОЕВ
Това до известна степен ме успокоява, но аз не знам кой период сте
гледал, но аз дълго време не успях да погледна, но продължавам напред
господни председател…
Тодор БАЛАБАНОВ
… ще Ви покажа.
Христо БОЕВ
Добре. Все пак някакви мотиви от страна на администрацията, от
страна на вносителя по отношение на причините, които налагат
приемането, целите й, които се преследват с тази наредба, изобщо
финансовите и други средства необходими за прилагането й, изобщо
всичко онова, което като номенклатура се изискв,а когато се приемат едни
нормативни актове без значение дали са законови или подзаконови такива.
На следващо място аз не знам дали копие от тази проектонаредба е
изпратена на комисията по правни въпроси, защото аз мисля, че изобщо
нямаме такава комисия сформирана…
Тодор БАЛАБАНОВ
… правилно мислите и сега ви приканвам да заявите желание да
участвате в тази комисия.
Христо БОЕВ
Благодаря господин председател, ще го обмисля това предложение
много внимателно. Чисто процедурно, т.е. наслагва се така един много
сериозен фактически състав, който според мен е смущаващ. От друга
гледна точка, от съдържателна гледна точка, уважаеми колеги догодина
Община Варна ще е младежка европейска столица. Това предполага освен
всичко друго и акумулиране на нова младежка енергия. Съвсем така на
пръв поглед погледнатите текстове ме убеждават, че тя е по-скоро
рестриктивна в това отношение. Какво имам предвид. Не се финансират
проекти по реда на настоящата настоящата наредба, казва чл. 7 и изброява
няколко хипотези, които са обобщени в 13 точки. Вземаме т. 13 „На
организации, чиито членове на управителния или контролния съвет са
членове и на управителния или контролния съвет на други,
кандидатстващи по същата програма, организации“. Какво е наложило
такъв тип разпоредба. В смисъл може ли едно лице, което участва в
контролен орган на една организация да му забраним да участва да
кандидатства по проект, ако участва в управителен съвет на друга? Защо
ограничаваме тази инициатива? Нима в другите сфери на обществения

живот е по този начин? Ако някой иска да развива търговия нима той
прави ново търговско дружество? Нали. Идеята е според мен да се
използва младежката енергия, а не да се ограничава. Тук виждам някакви
разпоредби по отношение декларация да представят младежите за липса
конфликт на интереси по образец, това в т. 7 и в т. 5 към ал. 2 на чл. 10, ама
какъв конфликт на интереси, уважаеми колеги. Значи, конфликта на
интереси е деклариран в чл. 2 на закона, а той касае лицата заемащи
публични длъжности, пък тези публични длъжности са дефинирани в чл. 3
на Закона за предотвратяване и откриване на конфликт на интереси и там
не фигурират тези лица. Т.12 на чл. 7, пак не се финансират проекти на
организации, в чийто управителен или контролен съвет участват членове,
които са свързани лица по смисъла на параграф първи, т. 1 от
допълнителните разпоредби на ЗПУКИ, значи на Закона за
предотвратяване и откриване на конфликт на интереси няма приложно
поле по отношение на нашата наредба. Тук не участват лица заемащи
публични длъжности. Тези неща трябва да се изчистят, уважаеми колеги.
И пак казвам, това е само на пръв поглед. Нямах възможност аз, за разлика
от уважаемия колега Балабанов, не ми е съвпаднало времето на
преглеждане на сайта с това време, което е било…
Тодор БАЛАБАНОВ
… 3-ти декември е качена. Току що ми дадоха справката. 2015
година. Преди 5 месеца.
Христо БОЕВ
Добре. Все пак моето мнение е, че ще прибързаме, ще прибързаме,
ако сега минем към гласуване на тази наредба. Нека тези неща, ако разбира
се и уважаемите колеги сметнат, че има логика в изказването ми да ме
подкрепят, нека да оттеглим, това е моето предложение и да разгледаме на
следваща сесия след като се уточнят тези спорни моменти. Още повече, че
към момента ние имаме действащ нормативен акт, който урежда тази,
признавам си, не маловажна сфера от обществените отношения – сега
действаща уредба. Така, че предложението ми господин председател е да
бъде оттеглен проекта за наредба и да я разгледаме на следващо заседание.
Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
И аз Ви благодаря. Колеги други мнения и съображения? Нека да
дадем думата на всички колеги за мнения и съображения и след това ще
направим коментар. Заповядайте господин Трифонов.
Чавдар ТРИФОНОВ
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги моето изказване е
много във връзка с това на колегата Боев. Пак в чл. 6 на наредбата се дава

една по-обща характеристика на организациите, които имат право или
съответно нямат право да кандидатстват. След това в чл. 7 продължаваме
да ограничаваме и да ограничаваме. Аз ще се спра на т. 11 „…на
организации в чийто управителен и контролен съвет участват членове,
които са в трудово или служебно правоотношение с Община Варна,
членове на Общински съвет – Варна…“ и т.н. Аз бих препоръчал… ами
почти в нито една от другите програми финансирани от Община Варна
няма ограничения за участие в управителните и контролни съвети на
членове на Общински съвет – Варна. Бих препоръчал на повечето колеги
да се занимават и с неправителствена дейност и няма нищо лошо в това,
ако организации в които те членуват имаме и много млади колеги, които
би трябвало да са също толкова активни и в неправителствения сектор, те
няма да гласуват и ще декларират своята невъзможност да участват и
съответно в смисъл това, че мога да бъдат заинтересована страна, но защо
трябва да ограничаваме и това? В смисъл мотива върху който го правим.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Тези въпроси, само да кажа колеги, бяха надълго и на
широко дискутирани на заседания на комисията. Бе обяснено детайлно и
подробно, защо са въведени тези рестрикции, а именно не е допустимо, аз
изразявам категорично становище тука, лица които работят в Община
Варна да участват в НПО-та, които се финансират от Община Варна и
общински съветници. Това е явен конфликт на интереси. Ние гласуваме да
се отпуснат средствата с бюджета от там нататък ние участваме в
усвояването на средствата. Недопустимо е според мен. По отношение на
участието на едно лице в един орган, управителен било то и контролен на
сдружение отделно, то да няма право да кандидатства за финансиране,
също напълно споделям, защото по този начин ние затваряме кръга от
лица, които участват на практика. Едни и същи лица. Това показва
практиката. Едни и същи лица получават финансиране през годините.
Един и същ кръг от лица, които участват в множество неправителствени
организации. Много примери бяха дадени на комисията от страна на
администрацията за такива лица и затова бе прието това решение. Аз
присъствах на комисия въпреки, че не съм член и си спомням. Заповядайте
г-н Байчев.
Мартин БАЙЧЕВ
Ако няма други въпроси. Видно е, че колегите не са присъствали на
комисията. На дълго и на широко може би около час и половина,
съвместно с неправителствените организации обсъждахме всички тези
точки и както казвате наистина, трябва да дадем възможност на тази
младежка сила да се развива и да помага в контекста на 2017 г. Точно по
тази причина една от най-важните корекции, които направихме това, че
НПО-та, които могат да участват не трябва да имат задължително

регистрация минимум от преди 3 години, а и чисто нови НПО-та могат да
участват… предполагам, колежката участваше в дебатите, така че може да
ви запознае по-подробно. Относно това дали е стояла на сайта вече
разбрахте. Искам да отбележа и само няколко други пункта. В корекциите,
които са направени, ограничителните и т.н. е взето отново много сериозно
внимание на един одитен доклад, който всъщност показва, че е добре
повече от тези организации, те не са малко на брой, предвид възможността
на програмата и разходването на средствата, да имат по-голяма
възможност. Понеже въпросите бяха малко повече ще дам на колежка от
администрацията да ви даде по-конкретни отговори.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте госпожо Пасева.
Светлана ПАСЕВА
Уважаеми общински съветници, на комисията по „Младежки
дейности и спорт“ бяха поканени неправителствени организации, които
имаха наредбата доста преди това в себе си и коментирахме почти всеки
един член, всички техни предпочитания и изисквания към наредбата бяха
включени, направихме корекции, а защо се наложиха корекции в
наредбата. Наложиха се, защото ние имаме препоръка от одитния контрол
на Община Варна и юристите да бъдат вкарани тези нови членове.
Наредбата е съобразена абсолютно и с наредбата на националната
програма на младежта и спорта към Министерството на младежта и спорта
и освен това на големи европейски програми, които финансират тук в
България неправителствени организации.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Господин Боев аз само една вметка ще направя преди
да направите своето изказване. Аз лично изразявам съгласие по отношение
на коментара за конфликт на интереси. Действително лицата, които имат
право да кандидатстват категорично не попадат в обхвата или поне една
част от тях биха могли и публични личности, разбира се, но не попадат в
обхвата на ЗПУКИ, така че ще направя предложение в този смисъл
декларацията да се промени за липса на свързаност между лица и други
кандидати, участващи в конкурсното начало или поцедура.
Христо БОЕВ
Чисто формално тя на две места, господин председател в т. 7 на ал. 1
на чл. 10 и в т. 5 ал. 2 на същия член. Иначе като реплика на колегата от
администрацията. Не знам до колко е съобразена, в голяма степен тя се
препокрива с съдържанието на предходния вариант на наредбат,а като са
вкарани разпоредби, които аз оценявам като рестриктивни, така че няма
нещо ново, което да е измислено в сегашния … до голяма степен
препокрива старото.

Светлана ПАСЕВА
…да, единствено тези нови членове и точки, които ни бяха по
препоръка, за да може самата наредба да е изрядна по законосъобразност.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Господин Иванов заповядайте.
Иван ИВАНОВ
Колеги, аз ще направя едно предложение за гласуване на фактът, че
тази наредба не беше изпратена на имейлите на общинските съветници,
предлагам да гласуваме, когато ще се приема наредба или има проект за
наредба същата да бъде изпращана и на имейлите на общинските
съветници.
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Иванов ще Ви прекъсна. Изпратена е на имейлите ви,
категорично, абсолютно съм сигурен…
Иван ИВАНОВ
Кога е изпратена?
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще проверя по време на почивката и ще ви уведомя. Не мога да кажа
на коя дата е изпратена. Ще го проверя като справка и ще го представя.
Иван ИВАНОВ
В понеделник е изпратено. А днеска кой ден сме? А вие разисквате
от декември. Нали така? Качена е на сайта.
Тодор БАЛАБАНОВ
Качена е на сайта и още тогава е изпратена по имейлите ви.
Иван ИВАНОВ
Изпратена е по имейлите? Със сигурност?
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, категорично. Ще Ви го дам като справка. Имам грижата в
почивката. Благодаря. Колеги има ли други мнения и съображения, за да
предложа на гласуване по реда на постъпването им предложенията, които
направиха колегите. Не виждам. Първото предложение на колегата Боев за
оттегляне на точката и разглеждането й на следващо заседание на
Общински съвет. В режим на гласуване. Оспорено е гласуването.
Обявявам резултатите въпреки това. Господин Джиков е оспорил
гласуването. Резултати от гласуването: за – 10; против – 23; въздържали се
– 16; отсъстващи – 2, предложението не се приема, но го подлагам

повторно на гласуване предвид постъпилото оспорване. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 9; против – 24; въздържали се – 17;
отсъстващи – 1, предложението не се приема.
За протокола Мартин Байчев – „въздържал се“. Подлагам на
гласуване своето предложение, което е за изменение на чл. 10, ал. 1, т. 7 и
чл. 10, ал. 2, т. 5 по отношение на декларациите за липса на конфликт на
интереси, да придобият следният вид „декларация за липса на
предпоставки по чл. 6 от наредбата“. Така да се промени. Лицата, които
нямат право да кандидатстват всъщност да представят такава декларация.
В режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 4;
отсъстващи – 3, предложението се приема.
За протокола Мартин Байчев – за. И сега подлагам на гласуване
предложението на колегата Байчев ведно с така направеното по мое
предложение изменение. В режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

261-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД15029563ВН/02.12.2015 г., Общински съвет – Варна отменя Наредба за
условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти,
реализирани от неправителствени организации и неформални младежки
групи по програма „Младежки дейности“ на Община Варна, приета с
решение № 1855-12(36)/11, 12.11.2014 г. на Общински съвет – Варна.
Приема нова Наредба за условията и реда за финансово
подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени
организации и неформални младежки групи по програма „Младежки
дейности“ на Община Варна, съгласно приложение към настоящото
решение.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 9;
отсъстващи – 2, предложението се приема.
Заповядайте. И за протокола отново Мартин Байчев – „за“.
Заповядайте.

Мартин БАЙЧЕВ
Колеги, втората точка е:

262-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД15029562ВН/02.12.2015 г., Общински съвет – Варна отменя Наредба за
функционирането на Младежка доброволческа служба – Община Варна,
приета с решение № 218-12(4)/01.02.2012 г. на Общински съвет – Варна.
Приема нова Наредба за функционирането на Младежка
доброволческа служба – Община Варна, съгласно приложение към
настоящото решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата колеги за мнения и съображения.
Мартин БАЙЧЕВ
Колеги, само за уточнение тук става въпрос за промяна на името
само което е. Няма никакви промени в текстовете.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не се променя съдържанието на наредбата. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 4, предложението се приема.
За протокола Мартин Байчев – „за“.
Преминаваме към следваща точка шеста от дневния ред.

VI.
По точка шеста от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Социални дейности и жилищна политика“ относно:
(1) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1845(7)/20.04.2016 г.
Докл.: д-р Лидия Маринова – Председател на ПК „СДЖП“
Лидия МАРИНОВА
Колеги, касае поправка на очевидна фактическа грешка на решение
№ 184-5(7)/20.04.2016 г.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

263-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от
Административно-процесуален кодекс, Общински съвет – Варна допуска
поправка на очевидна фактическа грешка на решение № 1845(7)/20.04.2016 г. на Общински съвет – Варна, като името Иво Ивайлов
Иванов, следва да се чете: Иво Ивайло Иванов.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, мнения и съображения? Не виждам. В режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Продължаваме с точка седма от дневния ред.

VII.
По точка седма от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Собственост и стопанство“ относно:
(1) – предоставяне на право на ползване върху Стадион
„Локомотив“ и Стадион „Спартак“, гр. Варна.
(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост,
находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, представляващ ПИ
с идентификатор № 72709.501.927.
(3) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост,
находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, представляващ ПИ с
идентификатор № 72709.501.926.
(4) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Ясен“ № 16.
(5) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 110.
(6) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, представляващ ПИ с
идентификатор 10135.4502.287.
(7) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со
„Боровец-юг“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5403.3196.
(8) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Свети
Седмочисленици“ № 13.
(9) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со „Балъм
дере“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.4503.325.
(10) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со
„Сотира“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2508.1423.
(11) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, кв.
„Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 2Б.
(12) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Света
Параскева“ № 49, представляващ ПИ с идентификатор №
10135.2575.1699.
(13) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Света

Параскева“ № 49, представляващ ПИ с идентификатор №
10135.2575.1698.
(14) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в Община Варна, с.
Тополи, ул. „Стоян Буйнов“ № 8а, представляващ ПИ с идентификатор
№ 72709.501.953.
(15) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с
придобиване безвъзмездно от Община Варна на част от имот, находящ се в
гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев“ № 1.
(16) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с
придобиване безвъзмездно от Община Варна на имот, находящ се в гр.
Варна, кв. „Аспарухово“, жк. „Дружба“ бл. 9, ет. 1.
(17) – даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на
ползване върху имот частна - общинска собственост, находящ се в гр.
Варна, ул. „Капитан I ранг Георги Купов“ № 24.
(18) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с
предоставяне безвъзмездно за управление имот и сгради, находящи се в гр.
Варна, жк. „Възраждане“, Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров“.
(19) – даване на съгласие за предоставяне за стопанисване и
управление на районните администрации изградените на тяхна територия
закрити велопаркинги.
(20) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за
приходи и разходи за 2015 г., освобождаване от отговорност на
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на
одитори за 2016 г. на:
- „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 „СВЕТА
КЛЕМЕНТИНА” – ВАРНА” ЕООД.
- „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ
ИВАН РИЛСКИ – АСПАРУХОВО - ВАРНА” ЕООД.
- „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – ВАРНА”
ЕООД.
- „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 ВАРНА” ЕООД.
- „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА
– СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕООД.
„ДИАГНОСТИЧНО
КОНСУЛТАТИВЕН
ЦЕНТЪР
„ЧАЙКА““ ЕООД.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте госпожо Боева. Имам едно процедурно предложение и
ще дам думата господин Григоров. Момент. Имам едно процедурно
предложение преди това подточка 24, тъй като има доста заинтересовани
лица в залата, за да не губим тяхното време да я разгледаме първа. И след

което ще продължим с разглеждането на другите точки от комисията.
Колеги има ли мнения и съображения по направеното от мен процедурно
предложение. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Преминаваме към разглеждане първо на точка 24 от дневния ред на
„Собственост и стопанство“. Заповядайте госпожо Боева да прочетете
проектите за решения.
Юлияна БОЕВА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна
възлага на кмета на Община Варна да прекрати сключения договор № Д109200/1217/30.11.2010 г. между „Спортен комплекс „Спартак“ АД и
Община Варна с предмет популяризиране футбола като масов спорт сред
обществеността на общината и рекламиране на Община Варна.
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.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл.
48, ал. 1, т. 5 и 6…
Тодор БАЛАБАНОВ
Момент госпожо Боева. Едно по едно решенията. Първо гласуваме
изчетеното от Вас, което е до на практика до предварителното изпълнение
по отношение на няма значение,на заседание на Общински съвет, трябва де
се спази реда по отделно, първо за прекратяване на договора между
„Спортен комплекс „Спартак“ АД и Община Варна с предмет
популяризиране футбола като масов спорт сред обществеността на
общината и рекламиране на Община Варна. Колеги имате думата за
мнения и съображения. Относно прекратяване на договора между Община
Варна и „Спортен комплекс „Спартак“ АД, пак казвам. Господин Петров,
заповядайте.
Иван ПЕТРОВ
Добър ден първо. Така. На базата на това, което се мотивирах преди
това. Договор със спортен клуб „Спартак“ има и ФК „Спартак 1918“. Той е
9 годишен и 6 месеца. Не знам на какво основание вчера се събират хората
и без да ни поканят нас, които стопанисваме стадионите „Локомотив“ и
„Спартак“ и ние не участвахме вчера. Това е противозаконно, така че аз ви
казах, недейте да бързате да вземате решение, нека да изслушате нашата
страна, какво предлагаме ние, как да се развие от тук нататък, а това което

е записано тук аз ще го отнеса в съда. Вие нямате право без да знаем ние
днес да се взема това решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Това е Ваше право. Действително.
Иван ПЕТРОВ
Казвам ви да знаете. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате право да си претендирате правата по съдебен ред. Колеги
други мнения и съображения има ли? Режим на гласуване отново
подчертавам за прекратяване на договора между „Спортен комплекс
„Спартак“ АД и Община Варна.
Резултати от гласуването: за – 39; против – 2; въздържали се – 7;
отсъстващи – 3, предложението се приема.
Оспорено е гласуването от господин Карбов. Подлагам на повторно
гласуване предложението. В режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

264-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет
– Варна възлага на кмета на Община Варна да прекрати сключения
договор № Д10-9200/1217/30.11.2010 г. между „Спортен комплекс
„Спартак“ АД и Община Варна с предмет популяризиране футбола като
масов спорт сред обществеността на общината и рекламиране на Община
Варна.
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 – 42; против – 0; въздържали се – 5;
отсъстващи – 4, предложението се приема.
Госпожо Боева заповядайте. Следващият проект за решение.
Юлияна БОЕВА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл.
48, ал. 1, т. 5 и 6 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна учредява
безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел

“ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ВАРНА“, ЕИК 176822428,
представлявано от Атанас Василев Атанасов, Илко Константинов Станчев
и Людмил Тодоров Горанов, заедно, като членове на Управителния съвет,
върху имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с
идентификатор 10135.3516.163, находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница“, с
площ от 52 154 кв.м., за срок от 5 години.
За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №
7057/24.08.2012 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
На основание чл. 60, ал. 1 от 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. В допълнение към предложението за допускане на
предварително изпълнение е фактът, че края на месец май 2016 изтича
срока за подаване на документи за влизане в БФС и съответно регистрация
във „В“ група. Това налага предварителното изпълнение… и
лицензиране…извинявам се, да. Поправиха ме коректно. Да,
лицензирането на клуба. Мнения и съображения? Моля да не вземате
думата без да съм Ви я дал. Ако искате заповядайте на микрофона да се
изкажете. Господин Байчев, заповядайте.
Мартин БАЙЧЕВ
Колеги, в предвид на това, че доста деца тренират в другия клуб
коментирахме предния път един ангажимент, който пое председателя на
клуба, че децата ще имат възможността да продължат да спортуват и да
ползват терените в някакъв съобразен график.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте господин Атанасов.
Атанас АТАНАСОВ
Добър ден. Господин председател, господа общински съветници,
нашият клуб отговорно заявява, че нито едно дете няма да бъде оставено
да няма възможност да тренира и естествено да се състезава от името на
нашия клуб.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Моля запазете тишина.

Иван ПЕТРОВ
Има една подробност, че всички деца са картотекирани в нашия клуб
и това не касае тези хора, които отиват там, така че нашите деца ако
посмеят някой да ги изгони от стадиона, аз ви казах, започвам протестите.
Открито ви казвам. Това, което се насажда и искате да реализирате още
един път „Спартак“, аз ви казах и преди това, това е един клуб, с една
история в понеделник има кръгла маса на всички футболни личности,
които са играли в „Спартак“ и … с нашата стратегия, която тук е сложена
при вас, вие видяхте проекта ни, видяхте при господин Портник…
Тодор БАЛАБАНОВ
Стратегията Ви само извинявам се, че Ви прекъсвам, но не знам до
колко би била актуална при все факта, че има образувано дело за
откриване на производство по несъстоятелност спрямо Вашия клуб.
Иван ПЕТРОВ
На кой клуб?! Само секунда. На този, който го ограбиха… двамата,
които…
Тодор БАЛАБАНОВ
Представлявания от Вас клуб.
Иван ПЕТРОВ
… тези две момчета, ще се върна една година назад тук точно вие
гласувахте 200 000 лв. Те ще бъдат заведени в последствие къде отидоха
парите, когато не са влезли, влязохме в клуба да разкрием всичко и го
казвам…
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, предполагам че по делото ще бъде разкрито всичко, защото
именно ме интересува къде са парите, които гласувахме.
Иван ПЕТРОВ
Точно така. Къде са парите? И точно след 1 месец те закриха мъжкия
отбор. Тези хора, които днес пледират, че ще бъдат спартаклии.
Тодор БАЛАБАНОВ
Феновете няма как да закрият клуба.
Иван ПЕТРОВ
Не феновете. Казах, онези момчета, които ги ръководят. Тримата
безименници във футбола.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Господин Байчев заповядайте.

Мартин БАЙЧЕВ
Въпросът явно не беше разбран правилно. Въпросът не е кои деца.
Нашите, вашите или там на които отбори са. Ангажимент искаме да се
поеме, че всяко дете, което иска да тренира без значение то в кой клуб ще
реши или родителите му, ще има възможност да тренира. Вие ги делите.
Затова не искам да се делят. Ние искаме децата да имат възможност да
спортуват нормално.
Иван ПЕТРОВ
Добре, господин Балабанов няма да влизам в противоречие. До сега
цяла година какво правихме с 300 деца. Карахме ги да ходят да смъркат
или да бъдат на стадиона. Някой попита ли ни тези деца си плащаха да
тренират, ние сами инвестирахме в тях и днес вие казвате, че тези деца
няма да бъдат на стадиона. Имаше един път, когато феърплей го закриха,
втори път събрах момчета на „Спартак“, пак ги изгониха, този път няма да
позволя, казвам ви го открито. Аз ще търся правата до горе, но това което
правите днес и създавате противоречия кой клуб, тези момчета да наследят
нашата история?.. няма как да стане. Това което го гласувахте 2006 година,
когато се създаде спортен комплекс „Спартак“, бях тук и тогава казах, че
един ден Спартак няма да го има. Създават го … кои? Ние се върнахме
след 25 години, футболни хора да управляваме клуба си и заварихме една
помия и затова аз ще разкрия цялата истина. Казвам ви. Тук е написано и
затова исках да не гласувате днес, да седнем всички на една маса и да
кажем кой какво е свършил до тук, а не сега дадохме си гласа, успокоихме
феновете, няма да има противоречия. Ами другите хора, които си дадоха
живота за този клуб, какво ще кажат? Само това помислете и както ви
казах, прегласувайте, изчакайте още една сесия, изслушайте и нас. Не
може вчера да влезете в заседателна зала и нас да ни няма и на базата на
техен адвокат се стига до това решение, а ние къде сме… не е ликвидиран
клуба. За истинския „Спартак“, който е наследил цялата история… аз съм
обявен за ликвидатор, обаче пак не съм го ликвидирал и няма да го
ликвидирам.
Тодор БАЛАБАНОВ
А.. Вие сте и ликвидатор?
Иван ПЕТРОВ
Да, и ликвидатор…обаче не е ликвидиран клуба. Вие не можете да го
разберете. Не е ликвидиран клуба, затова ги дразни тези момчета.
„Спартак“ ще го има. „Спартак“ ще си възобнови дейността и ще го има.
Аз ви казах, малко или късно тези момчета ще се убедят в цялата истина,
защото когато ги дигахме и им казахме да правим протестите те бяха с мен
и когато се преборихме, намериха се други хора да развалят работата.
„Спартак“, който аз нося в сърцето си няма да го предам. Нито пред Илия

Кирчев, нито пред Кирил Пандов, нито пред Живко Господинов, лека им
пръст на всички. Ето ги, ето ги, ей тез хора искат да пишат история.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Отправям апел наистина към председателя на
сдружението. Осигурете възможност на децата. Това са нашите деца на
всички нас, без значение... осигурете възможност на децата да ползват
терена. Благодаря Ви. Режим на гласуване колеги, ако нямате други
мнения и съображения.

265-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от
ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 5 и 6 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна учредява
безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел
“ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ВАРНА“, ЕИК 176822428,
представлявано от Атанас Василев Атанасов, Илко Константинов Станчев
и Людмил Тодоров Горанов, заедно, като членове на Управителния съвет,
върху имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с
идентификатор 10135.3516.163, находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница“, с
площ от 52 154 кв.м., за срок от 5 години.
За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №
7057/24.08.2012 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
На основание чл. 60, ал. 1 от 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 – 37; против – 2; въздържали се – 5;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
И да пожелаем на клуба повече успехи. Надяваме се да радва всички
нас. Нека продължим и с темата стадион „Спартак“, тъй като има още
малко… Заповядайте госпожо Боева.
Юлияна БОЕВА

266-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет –
Варна, като акционер в „Спортен комплекс „Спартак“ АД, възлага на Гошо
Дичев Танчев и Илияна Русанова Кръстева, като представители на Община
Варна в Съвета на директорите на „Спортен комплекс „Спартак“ АД, ЕИК
148063980, да инициират свикване на заседание на Съвета на
директорите на дружеството и да гласуват „За“, по следния проект за
дневен ред:

1. Вземане на решение за прекратяване на сключения договор между
„Спортен комплекс „Спартак“ АД и СНЦ „Футболен клуб Спартак Варна
1918“ за предоставяне на право на ползване върху стадион „Спартак“,
ведно със Спортна зала на един етаж, със застроена площ от 705 кв.м.;
2. Вземане на решение за сключване на договор за предоставяне на
безвъзмездно право на ползване върху стадион „Спартак“, ведно със
Спортна зала на един етаж, със застроена площ от 705 кв.м. на Сдружение
с нестопанска цел “ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ВАРНА“ ЕИК
176822428, представлявано от Атанас Василев Атанасов, Илко
Константинов Станчев и Людмил Тодоров Горанов, заедно, като членове
на Управителния съвет.
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 Ви. Отново в допълнение по отношение на
предварителното изпълнение мотивът е спазване на срока за
кандидатстване за лицензиране на клуба. Мнения и съображения колеги.
Не виждам. В режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 5;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте.
Евгени БАЛЕВ
Господин председател, позволете ми да взема думата и да изкажа
благодарност на всички общински съветници, които днеска гласуваха за
това решение, да се поправи тази неправда и още един път от името на
клуба искам да заявя, че нито едно дете няма да бъде върнато и тези ваши
решения са абсолютно правилни. Благодаря ви още един път.
Тодор БАЛАБАНОВ
И аз Ви благодаря. Само имената за протокола.
Евгени БАЛЕВ
Евгени Балев.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Успех още веднъж. Уважаеми колеги, господин
Байчев искахте думата.

Мартин БАЙЧЕВ
Надявам се наистина да не ни разочаровате и да покажете най-накрая
на тези деца, че футболът е една колективна игра и да ги научите на
феърплей, а не на такива изказвания каквито видяхме в момента.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря господин Байчев. Колеги до 13,30 обедна почивка.

Следобедно заседание – начало от 13:30 ч.
Присъстват 50 общински съветника, отсъстват:
Данаил ПАПАЗОВ

VII.
По точка седма от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Собственост и стопанство“ относно:
(1) – предоставяне на право на ползване върху Стадион
„Локомотив“ и Стадион „Спартак“, гр. Варна.
(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост,
находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, представляващ ПИ
с идентификатор № 72709.501.927.
(3) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на
публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост,
находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, представляващ ПИ с
идентификатор № 72709.501.926.
(4) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Ясен“ № 16.
(5) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 110.
(6) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот,
находящ се в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, представляващ ПИ с
идентификатор 10135.4502.287.
(7) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со
„Боровец-юг“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5403.3196.
(8) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Свети
Седмочисленици“ № 13.
(9) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со „Балъм
дере“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.4503.325.
(10) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со
„Сотира“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2508.1423.
(11) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, кв.
„Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 2Б.
(12) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Света
Параскева“ № 49, представляващ ПИ с идентификатор №
10135.2575.1699.
(13) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Света

Параскева“ № 49, представляващ ПИ с идентификатор №
10135.2575.1698.
(14) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в Община Варна, с.
Тополи, ул. „Стоян Буйнов“ № 8а, представляващ ПИ с идентификатор
№ 72709.501.953.
(15) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с
придобиване безвъзмездно от Община Варна на част от имот, находящ се в
гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев“ № 1.
(16) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с
придобиване безвъзмездно от Община Варна на имот, находящ се в гр.
Варна, кв. „Аспарухово“, жк. „Дружба“ бл. 9, ет. 1.
(17) – даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на
ползване върху имот частна - общинска собственост, находящ се в гр.
Варна, ул. „Капитан I ранг Георги Купов“ № 24.
(18) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с
предоставяне безвъзмездно за управление имот и сгради, находящи се в гр.
Варна, жк. „Възраждане“, Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров“.
(19) – даване на съгласие за предоставяне за стопанисване и
управление на районните администрации изградените на тяхна територия
закрити велопаркинги.
(20) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за
приходи и разходи за 2015 г., освобождаване от отговорност на
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на
одитори за 2016 г. на:
- „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 „СВЕТА
КЛЕМЕНТИНА” – ВАРНА” ЕООД.
- „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ
ИВАН РИЛСКИ – АСПАРУХОВО - ВАРНА” ЕООД.
- „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – ВАРНА”
ЕООД.
- „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 ВАРНА” ЕООД.
- „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА
– СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕООД.
„ДИАГНОСТИЧНО
КОНСУЛТАТИВЕН
ЦЕНТЪР
„ЧАЙКА““ ЕООД.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“
Тодор БАЛАБАНОВ
Пробно само, защото от 42-ма, само 26 пише, че са в системата…
Тъкмо, тъкмо, да плаващото мнозинство. Ами трябва да рестартирате, да
дадеш изход и вход после пак. Двадесет и шест. Отново пускам пробно
гласуване. Да, това вече е друго. Да. Има ли някой, който да не е успял да

гласува? Ама нарочно ли не успяхте или без да искате? Изход и вход в
системата. Заповядайте г-жо Боева, да продължим с точката от дневния
ред.
Юлияна БОЕВА
Като за начало едно процедурно предложение, ако не възразявате.
Тези предложения за решения, които са на едни и същи основания, да
бъдат ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля, за тишина колеги.
Юлияна БОЕВА
Да бъдат гласувани анблок.
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля, за тишина.
Юлияна БОЕВА
А те са съответно, както следва от (1) до (3) включително, от (7) до
(9) включително, от (10) до (17) включително, (18) и (19) и точка (23)
отчетите на ДКЦ-тата.
Тодор БАЛАБАНОВ
Има ли мнения и съображения колеги по процедурното предложение
за гласуване анблок, няма пречка да се обсъжда и поотделно, нали? Режим
на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Заповядайте.
Юлияна БОЕВА

267-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16006496ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна
одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител на имоти, във
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на
имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 72709.501.927
/седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и едно.
деветстотин двадесет и седем/, с площ от 491 (четиристотин деветдесет и
един) кв.м., находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, при
граници на имота: ПИ 72709.501.926, ПИ 72709.501.928, ПИ 72709.501.801

и ПИ 72709.501.1033, предмет на Акт за общинска собственост №
8667/08.10.2015 г., в размер на 20 600 лв. (двадесет хиляди и шестстотин
лева), без ДДС.
267-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от
Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в
изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с
общинска собственост 2016 г.”, и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16006496ВН/16.03.2016 г., Общински съвет - Варна
реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот –
частна общинска собственост, представляващ ПИ 72709.501.927
/седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и едно.
деветстотин двадесет и седем/, с площ от 491 (четиристотин деветдесет и
един) кв.м., находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, при
граници на имота: ПИ 72709.501.926, ПИ 72709.501.928, ПИ 72709.501.801
и ПИ 72709.501.1033.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
8667/08.10.2015 г.
Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на
20 600 лв. (двадесет хиляди и шестстотин лева), без ДДС. Стъпка на
наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна цена, в размер на 2
060 лв. (две хиляди и шестдесет лева), без ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните
документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. 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 за Закон за
юридическите лица с нестопанската цел) или документ за самоличност за
физически лица (копие, заверено от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от
името на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 060,00 лв.
(две
хиляди
и
шестдесет
лева),
платими
по
IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка“ АД – клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата от
200,00 лв. (двеста лева), платима по IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна.
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на
тръжните документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

268-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от
Закон за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16006495ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна
одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител на имоти, във
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на
имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 72709.501.926
/седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и едно.
деветстотин двадесет и шест/, с площ от 451 (четиристотин петдесет и
един) кв.м., находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, при
граници на имота: ПИ 72709.501.927, ПИ 72709.501.801, ПИ 72709.501.804,
ПИ 72709.501.725 и ПИ 72709.501.1033, предмет на Акт за общинска
собственост № 8666/08.10.2015 г., в размер на 18 834 лв. (осемнадесет
хиляди осемстотин тридесет и четири лева), без ДДС.
268-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от
Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община Варна, в изпълнение на „Годишната програма за управление и
разпореждане с общинска собственост 2016 г.”, и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД16006495ВН/16.03.2016 г., Общински съвет Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 72709.501.926
/седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и едно.
деветстотин двадесет и шест/, с площ от 451 (четиристотин петдесет и
един) кв.м., находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, при

граници на имота: ПИ 72709.501.927, ПИ 72709.501.801, ПИ 72709.501.804,
ПИ 72709.501.725 и ПИ 72709.501.1033.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
8666/08.10.2015 г.
Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на
18 834 (осемнадесет хиляди осемстотин тридесет и четири) лева, без ДДС.
Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 1 883,40 лв. (хиляда осемстотин осемдесет и три лева и
0,40 ст.) без ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните
документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. 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 за Закон за
юридическите лица с нестопанската цел) или документ за самоличност за
физически лица (копие, заверено от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от
името на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 883,40 лв.
(хиляда осемстотин осемдесет и три лева и 0,40 ст.), платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка“ АД – клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата
от
200
(двеста)
лева,
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна.
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на
тръжните документи.

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

269-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от
Закон за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16006497ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна
одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител на имоти, във
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на
имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 72709.501.928
/седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и едно.
деветстотин двадесет и осем/, с площ от 685 (шестстотин осемдесет и пет)
кв.м., находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, при граници
на имота: ПИ 72709.501.888, ПИ 72709.501.727, ПИ 72709.501.716, ПИ
72709.501.801, ПИ 72709.501.927 и ПИ 72709.501.1033, предмет на Акт за
общинска собственост № 8668/08.10.2015 г., в размер на 30 860,53 лв.
(тридесет хиляди осемстотин и шестдесет лева и 0,53 ст.), без ДДС.
269-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от
Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в
изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с
общинска собственост 2016 г.” и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16006497ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна
реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот –
частна общинска собственост, представляващ ПИ 72709.501.928
/седемдесет и две хиляди седемстотин и девет. петстотин и едно.
деветстотин двадесет и осем/, с площ от 685 (шестстотин осемдесет и пет)
кв.м., находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Кестен“, при граници
на имота: ПИ 72709.501.888, ПИ 72709.501.727, ПИ 72709.501.716, ПИ
72709.501.801, ПИ 72709.501.927 и ПИ 72709.501.1033.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
8668/08.10.2015 г.
Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на
30 860,53 лв. (тридесет хиляди осемстотин и шестдесет лева и 0,53 ст.), без
включен ДДС.
Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена в размер на 3 086 (три хиляди и осемдесет и шест) лева, без ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
Т Р Ъ Ж Н И У С Л О В И Я:

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните
документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. 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 за Закон за
юридическите лица с нестопанската цел) или документ за самоличност за
физически лица (копие, заверено от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от
името на заявителя, че:
а) не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 086 (три
хиляди
и
осемдесет и
шест) лева,
платими
по
IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка“ АД – клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата
от
200
(двеста)
лева,
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна.
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на
тръжните документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги имате думата за мнения и съображения? Не виждам. Режим
на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 9, предложението се приема.

Юлияна БОЕВА

270-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във
връзка с чл. 35, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № АУ071903ВН001ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка,
изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – общинска
собственост, находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Ясен” № 16,
представляващ 276 (двеста седемдесет и шест) кв.м. ид.части от УПИ №
ІХ-347,348 в кв. 15, целия с площ от 543 (петстотин четиридесет и три)
кв.м. по Акт за общинска собственост № 7000/20.06.2012 г., при граници
на имота: улица, УПИ № VІІІ-342, 343, УПИ № ІІ-346, УПИ № Х-общ., в
размер на 2 255 (две хиляди двеста петдесет и пет) лева, без ДДС, при
пазарна стойност на 1,00 (един) кв.м. – 8,17 (осем лева и седемнадесет
стотинки) лева, без ДДС на Сали Яшар Али.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

271-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от
Закон за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16001116ВН/15.01.2016 г., във връзка с реализиране на
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от Закон за общинската
собственост, а именно: продажба на недвижим имот частна – общинска
собственост, представляващ 21,75 кв.м. идеални части от поземлен имот с
идентификатор 10135.1030.302 /десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда и
тридесет.триста и две/, с 1 690,41/2 051 кв.м. площ, находящ се в гр. Варна,
бул. „Владислав Варненчик“ № 110, при граници на имота: ПИ
10135.1030.309,
ПИ
10135.1030.305,
ПИ
10135.1030.301,
ПИ
10135.1030.261, ПИ 10135.1030.303, ПИ 10135.1030.306 на Тодор Тодоров
Караславов и Галина Тодорова Караславова, при равни квоти, Общински
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител
на имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в
размер на 3 050 лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 - 140,23 лева,
без ДДС.
За гореописания имот има съставен акт за частна-общинска
собственост № 7451/25.06.2013 г., вписан в Служба вписвания гр. Варна на
26.06.2013 г.

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

272-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост, в изпълнение на „Годишната програма
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г.“, и
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ061229ВН002ВН/22.04.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка
изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с реализиране на
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската
собственост, а именно продажба на поземлен имот с идентификатор
10135.4502.287 (десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди петстотин
и две. двеста осемдесет и седем), целият с площ от 304 (триста и четири)
кв.м, по Кадастрална карта и Кадастрален регистър на гр. Варна, предмет
на Акт за частна общинска собственост № 6217/18.03.2011 г., при граници:
поземлени имоти с идентификатори 10135.4502.279 и 10135.4502.276, по
заявление от Сержо Тодоров Тодоров, в размер на 41 200 лв. (четиридесет
и една хиляди и двеста лева), без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един)
кв.м. – 135,53 лв. (сто тридесет и пет лева петдесет и три стотинки), без
ДДС.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Г-н Григоров, заповядайте.
Григор ГРИГОРОВ
Няма да се връщам на отпадналите точки от дневния ред, само искам
да попитам защо по тези точки в преписките няма правен анализ и
становище на отдел правен?
Юлияна БОЕВА
Значи това са….
Тодор БАЛАБАНОВ
Има приложен правен анализ, тук ми подсказват колегите.
Григор ГРИГОРОВ
Няма приложен правен анализ.

Тодор БАЛАБАНОВ
На комисия има представен, това ми казват колегите.
Григор ГРИГОРОВ
Какво значи на комисия, имаме документи, казвам Ви, че няма
правен анализ по тези три точки, какво да спорим, отворете си IPad-a и ще
видите, че нямате.
Юлияна БОЕВА
Сега, обръщам внимание, че това са сделки по чл. 35, ал. 3 от Закона
за общинската собственост, които са придобивани на имот, върху който е
построена законно изградена постройка и по заявление на молителите имат
право да си закупят земята под сградата.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате ли предложение? Имате ли предложение?
Григор ГРИГОРОВ
Нямам предложение, просто моля от тук нататък нещата да бъдат ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, Вие вече го казахте сутринта, аз си спомням, записано е в
протокола, ще има правен анализ по отношение на всяка сделка от тук
нататък. Welcome. Режим на гласуване, ако няма други. И за изборите ще
има правен анализ. Той скоро ще излезе.
Резултати от гласуването: за – 44; против – 1; въздържали се – 2;
отсъстващи – 4, предложението се приема.
Юлияна БОЕВА

273-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във
връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ083378ВН010ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка,
изготвена от независим оценител във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 133 кв.м. идеални части от ПИ №
10135.5403.3196 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди
четиристотин и три.три хиляди сто деветдесет и шест), целия с площ от 1
216 кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Боровец – юг“, при граници на
имота: ПИ № 10135.5403.3793, ПИ № 10135.5403.576, ПИ №
10135.5403.577, ПИ № 10135.5403.578, ПИ № 10135.5403.583, ПИ №
10135.5403.9615, ПИ № 10135.5403.3197 и ПИ № 10135.5403.586, в размер
на 3 700 (три хиляди и седемстотин) лева, без ДДС, при пазарна стойност

на 1 кв.м. възлизаща на 27,82 (двадесет и седем лева и осемдесет и две
стотинки) лева, без ДДС.
273-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2
от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ083378ВН-010ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да се
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга
страна – Еленка Тодорова Тодорова, чрез продажба на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ 133 кв.м. идеални части от
ПИ № 10135.5403.3196 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди
четиристотин и три.три хиляди сто деветдесет и шест), целия с площ от 1
216 кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Боровец – юг“, при граници на
имота: ПИ № 10135.5403.3793, ПИ № 10135.5403.576, ПИ №
10135.5403.577, ПИ № 10135.5403.578, ПИ № 10135.5403.583, ПИ №
10135.5403.9615, ПИ № 10135.5403.3197 и ПИ № 10135.5403.586.
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 7967/10.10.2014 г., вписан в Служба по вписванията на
17.10.2014 г., вх. рег. № 23151, акт № 155, том LX, дело № 12600/2014 г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена
възлизаща на 3 700 (три хиляди и седемстотин) лева, без ДДС, на
съсобственика Еленка Тодорова Тодорова.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

274-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 41, ал. 2, във
връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № АУ241300ВН010ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка
изготвена от независим оценител във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 17 (седемнадесет) кв.м. идеални части от ПИ
№ 10135.2575.1967 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
седемдесет и пет.хиляда деветстотин шестдесет и седем), целия с площ от
774 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Свети Седмочисленици“ № 13,
при граници на имота: ПИ № 10135.2575.1966, ПИ № 10135.2575.670 и ПИ
№ 10135.2575.652, в размер на 1 105 (хиляда сто и пет) лева, без ДДС, при
пазарна стойност на 1 кв.м. възлизаща на 65 (шестдесет и пет) лева, без
ДДС.
274-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2
от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
АУ241300ВН-010ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга
страна – Цветанка Събева Бакалова и Стойчо Илиев Бакалов, в режим на
СИО, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ 17 (седемнадесет) кв.м. идеални части от ПИ №
10135.2575.1967 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
седемдесет и пет.хиляда деветстотин шестдесет и седем), целия с площ от
774 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Свети Седмочисленици“ № 13,
при граници на имота: ПИ № 10135.2575.1966, ПИ № 10135.2575.670 и ПИ
№ 10135.2575.652.
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 8583/15.07.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр.
Варна на 17.07.2015 г., вх. рег. № 16636, акт № 107, том XLIII, дело №
9055/2015 г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена
възлизаща на 1 105 (хиляда сто и пет) лева, без ДДС, на съсобствениците
Цветанка Събева Бакалова и Стойчо Илиев Бакалов.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

275-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 41, ал. 2, във
връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № АУ010613ВН015ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка,
изготвена от независим оценител във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 200 (двеста) кв.м. идеални части от ПИ №
10135.4503.325 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин
и три.триста двадесет и пет), целия с площ от 1 200 кв.м., находящ се в гр.
Варна, со „Балъм дере“, при граници на имота: ПИ № 10135.4503.326, ПИ
№ 10135.4503.525, ПИ № 10135.3510.1, ПИ № 10135.4062.40 и ПИ №
10135.4062.41, в размер на 5 690 (пет хиляди шестстотин и деветдесет)
лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. възлизаща на 28,45
(двадесет и осем лева и четиридесет и пет стотинки) лева, без ДДС.
275-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2
от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
АУ010613ВН-015ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да

прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга
страна – Андон Петков Райков и Димитър Петков Димов, чрез продажба на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 200
(двеста) кв.м. идеални части от ПИ № 10135.4503.325 (десет хиляди сто
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и три.триста двадесет и пет),
целия с площ от 1 200 кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Балъм дере“, при
граници на имота: ПИ № 10135.4503.326, ПИ № 10135.4503.525, ПИ №
10135.3510.1, ПИ № 10135.4062.40 и ПИ № 10135.4062.41.
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 8544/22.06.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр.
Варна на 26.06.2015 г., вх. рег. № 14736, акт № 111, том XXXVIII, дело №
8010/2015г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена
възлизаща на 5 690 (пет хиляди шестстотин и деветдесет) лева, без ДДС,
при равни квоти на съсобствениците Андон Петков Райков и Димитър
Петков Димов.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

276-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във
връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № АУ017351ВН012ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка,
изготвена от независим оценител във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ 26 кв.м. идеални части от ПИ №
10135.2508.1423 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и
осем.хиляда четиристотин двадесет и три), находящ се в гр. Варна, со
„Сотира“, при граници на имота: ПИ № 10135.2508.440, ПИ №
10135.2508.9558, ПИ № 10135.2508.1238 и ПИ № 10135.2508.349, в размер
на 1 040 (хиляда и четиридесет) лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1
кв.м. възлизаща на 40 (четиридесет) лева, без ДДС.
276-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2
от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
АУ017351ВН-012ВН/14.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да се
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга
страна – Желязко Руменов Желязков, чрез продажба на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ 26 кв.м. идеални части от

ПИ № 10135.2508.1423 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин и осем.хиляда четиристотин двадесет и три), находящ се в гр.
Варна, со „Сотира“, при граници на имота: ПИ № 10135.2508.440, ПИ №
10135.2508.9558, ПИ № 10135.2508.1238 и ПИ № 10135.2508.349.
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 8467/02.06.2015 г., вписан в Служба по вписванията на
09.06.2015 г., вх. рег. № 12943, акт № 113, том XXXIII, дело № 6944/2015 г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена
възлизаща на 1 040 (хиляда и четиридесет) лева, без ДДС, на
съсобственика Желязко Руменов Желязков.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

277-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във
връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ005129ВН015ВН/15.01.2016 г., Общински съвет - Варна одобрява пазарна оценка,
изготвена от независим оценител във връзка с прекратяване на
съсобственост, чрез продажба на недвижим имот - частна общинска
собственост, представляващ 131 кв.м. идеални части от ПИ №
10135.5502.90 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и
две.деветдесет), целия с площ от 1 385 кв.м., находящ се в гр. Варна, кв.
„Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 2Б, при граници на имота: ПИ
№ 10135.5502.91 и ПИ № 10135.5502.5, в размер на 19 370 (деветнадесет
хиляди триста и седемдесет) лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1
кв.м., възлизаща на 147,86 (сто четиридесет и седем лева и осемдесет и
шест стотинки) лева, без ДДС.
277-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2
от Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ005129ВН-015ВН/15.01.2016 г., Общински съвет – Варна реши да
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга
страна - „Газ Транс Петролиум“ ЕООД, ЕИК: 202458906, чрез продажба на
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 131 кв.м.
идеални части от ПИ № 10135.5502.90 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет
хиляди петстотин и две.деветдесет), целия с площ от 1 385 кв.м., находящ
се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 2Б, при
граници на имота: ПИ № 10135.5502.91 и ПИ № 10135.5502.5.

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 5633/09.04.2009 г., вписан в Служба по вписванията на
15.05.2009 г., вх. peг. № 8438, том XXIII, дело № 4791/2009 г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена
възлизаща на 19 370 (деветнадесет хиляди триста и седемдесет) лева, без
ДДС, на съсобственика „Газ Транс Петролиум“ ЕООД, ЕИК: 202458906.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

278-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във
връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ029809ВН020ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка,
изготвена по искане за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване
частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул.
„Света Параскева“ № 49, представляваща земя с площ от 47 (четиридесет
и седем) кв.м. ид.част от ПИ № 10135.2575.1699 (десет хиляди сто
тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.хиляда шестстотин
деветдесет и девет), целият с площ 666 (шестстотин шестдесет и шест)
кв.м., съгласно удостоверение № 25-15245-23.02.2016 г., издадено от
Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Варна, при граници на
имота: ПИ № 10135.2575.930, ПИ № 10135.2575.1856, ПИ №
10135.2575.1822, ПИ № 10135.2575.1823, ПИ № 10135.2575.852, ПИ №
10135.2575.1698, находящ се в гр. Варна, ул. „Света Параскева“ № 49, в
размер на 3 298 (три хиляди двеста деветдесет и осем) лева, без ДДС.
278-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2
от Закон за общинската собственост, по реда на чл. 27, т. 2 и чл. 28 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ029809ВН-020ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга
страна - Мария Костадинова Панайотова чрез продажба на земя с площ от
47 (четиридесет и седем) кв.м. ид.част от ПИ № 10135.2575.1699, по
одобрената по горе пазарна оценка.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

279-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във
връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ029810ВН021ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка,
изготвена по искане за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване
частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул.
„Света Параскева“ № 49, представляваща земя с площ от 50 (петдесет)
кв.м. ид.части – общинска собственост по Акт за частна общинска
собственост № 8543/22.06.2015 г. от ПИ № 10135.2575.1698 (десет хиляди
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет. хиляда
шестстотин деветдесет и осем), целия с площ 719 (седемстотин и
деветнадесет) кв.м., при граници на имота: ПИ № 10135.2575.1699, ПИ №
10135.2575.1823, ПИ № 10135.2575.920, ПИ № 10135.2575.1620, ПИ №
10135.2575.852, находящ се в гр. Варна, ул. „Света Параскева“ № 49, в
размер на 3 469 (три хиляди четиристотин шестдесет и девет) лева, без
ДДС.
279-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2
от Закон за общинската собственост, по реда на чл. 27, т. 2 и чл. 28 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ029810ВН-021ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга
страна - Мария Костадинова Панайотова, чрез продажба на земя с площ от
50 (петдесет) кв.м. ид.части от ПИ № 10135.2575.1698, по одобрената погоре пазарна оценка.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

280-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от,
във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № АУ253682ВН017ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка,
изготвена по искане за прекратяване на съсобственост, чрез продажба
частта на Община Варна, представляваща 398 (триста деветдесет и осем)
кв.м. ид.части от ПИ № 72709.501.953 (седемдесет и две хиляди
седемстотин и девет.петстотин и едно.деветстотин петдесет и три), целия с
площ 761 (седемстотин шестдесет и един) кв.м., находящ се в Община
Варна, с. Тополи, ул. „Стоян Буйнов“ № 41а, при граници: ПИ №
72709.53.84, ПИ № 72709.501.290, ПИ № 72709.501.291, ПИ №
72709.501.981 в размер на 8 913 (осем хиляди деветстотин и тринадесет)
лева, без ДДС.

280-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2
от Закон за общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № АУ253682ВН017ВН/16.03.2016 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна
Красимир Тодоров Желязков, чрез продажба на имот-частна общинска
собственост, съгласно съставен Акт за общинска собственост №
8557/08.10.2015 г., представляващ 398 (триста деветдесет и осем) кв.м.
ид.части от ПИ № 72709.501.953, находящ се в Община Варна, с. Тополи,
ул. „Стоян Буйнов“ № 41а, при граници: ПИ № 72709.53.84, ПИ №
72709.501.290, ПИ № 72709.501.291, ПИ № 72709.501.981, по одобрената
по-горе пазарна оценка.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.
Лидия МАРИНОВА
Колеги, мнения и съображения? Да, заповядайте г-жо Георгиева.
Милена ГЕОРГИЕВА
В т. 14.1. на Общинския съвет – Варна, предложението да се
прекрати съсобствеността между Община Варна от една страна и от друга
страна „Газ Транс Петролиум“ ЕООД. В справка от Търговския регистър
проверих, че управител и едноличен собственик на дружеството „Газ транс
Петролиум“ е Петър Димитров Андонов и питането ми е дали общинския
съветник Мартин Петров Андонов има някакви роднински отношения с
управителя на фирмата?
Лидия МАРИНОВА
Само, че г-н Андонов не е в залата, за да отговори. Няма го в залата,
за да отговори.
Милена ГЕОРГИЕВА
Прави впечатление и решението на комисията, гласували са 9 – „за“,
6-ма са „въздържали“, може би там колегите са били на ясно.
Лидия МАРИНОВА
Някой може ли друг да отговори на въпроса, тъй като г-н Андонов не
е в залата? … Дали имат връзка Петър Андонов, който ….. Имат ли
връзка?
Милена ГЕОРГИЕВА
То е явно имената Петър Димитров Андонов и Мартин Петров
Андонов.

Юлияна БОЕВА
Ако има конфликт на интереси няма да гласува.
Милена ГЕОРГИЕВА
Това ми беше само въпроса, дали имат роднинска връзка.
Лидия МАРИНОВА
Правна пречка има ли?
Милена ГЕОРГИЕВА
Питането ми беше дали имат роднинска връзка.
Лидия МАРИНОВА
Само, че …… каква връзка има, но го няма и г-н Андонов, за да
отговори.
Юлияна БОЕВА
Ако е гласувал в конфликт на интереси, то тогава ще му бъде ……
Милена ГЕОРГИЕВА
Роднинска връзка или ли? Има.
Лидия МАРИНОВА
Аз не знам, няма го г-н Андонов.
Христо АТАНАСОВ
Уважаема г-жо председателстваща,….
Лидия МАРИНОВА
Да, заповядайте.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми колеги, дали има роднинска връзка, няма никакво
касателство с това, което гласуваме в момента. Защото, ако искате може да
поразгледаме всички роднински връзки и тогава ще излязат други въпроси.
Така.
Янко СТАНЕВ
Без ДНК проби.
Христо АТАНАСОВ
Добре, без ДНК проби. Така, че тука не е нарушено нищо, не виждам
какъв правен казус, има някакъв правен казус ли? Тогава, като няма правен
казус да не влизаме в лични кой с кого има роднински, интимни и разни
други връзки. Благодаря.

Лидия МАРИНОВА
Добре, благодаря. Други мнения и съображения, някой да вземе
думата? Добре, преминаваме към гласуване, разбрах, че няма правен казус.
Гласуваме анблок всички изчетени до сега предложения.
Резултати от гласуването: за – 44; против – 1; въздържали се – 1;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Отрицателен вот, д-р Липчев, заповядайте.
Петър ЛИПЧЕВ
Уважаеми колеги, както видяхте, без председателката на комисията
да го изчете, имаше и против в някои гласувания, които бяха показани на
таблото, някои от тези гласувания бяха и мои. За да уточня не става въпрос
за казуса, който повдигна колежката. Още на миналото заседание на
Общинския съвет аз връчих на директор дирекцията „Общинска
собственост“ едни извадки от „Имот БГ“, тогава имаше и адрес горе долу
как вървят пазара на имотите според агенциите, примерно в „Каменар“,
във „Виница“ и в „Аспарухово“. Гласувах против, защото не съм съгласен,
както казах и предния път с оценките, които дирекцията е приела от така
наречените независими оценители. Против съм тук, защото виждаме, че
във „Виница“ даже и на „Стойчо Бакалов“ и на други места, става въпрос
за под 5%, т.е. тези от имотите на хората. Аз не знам предния път
говорихме за начина на правене на оценките, инвестиционен или още
какъв беше, не съм запознат, но в крайна сметка аз не виждам един имот,
който е от 700 и нещо квадрата и върху, който има законно изградена къща
и ти купуваш 17 квадрата го купуваш за 80 лева всъщност. В същото време
в „Каменар“, горе долу по същите обстоятелства, имота е оценен на 7 лева.
Т.е. аз съм против завишаването на цените за гражданите, които примерно
са във „Виница“, в „Аспарухово“ беше 140 лева на квадрат. Нали това, то е
ясно, че върху тези под 5% от този имот, какво можеш да направиш?
Просто това се е получило при урегулирането на имотите. Даже би
трябвало, когато е под 5% да бъдат предавани. Както и да е. 2015 година
общината го е актувала това нещо, като имот и веднага го продава. Нали, и
на цените на които го продава, за едни го продава на 6 лева, за други го
продава за 70 лева, а на други за 140 лева. Не съм съгласен с този подход.
Надявам се в последващото приемане на оценки, това да бъде коригирано
и нека да бъдем справедливи към гражданите на Варна. Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Заповядайте г-жо Боева.

Юлияна БОЕВА

281-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 4 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16009919ВН/22.04.2016 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г.“: Допълва Раздел
III „Имоти, вещи и съоръжения, които Община Варна ще придобие в
собственост и способи за придобиване” с част от имот публична държавна
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев“ № 1,
представляващ самостоятелен обект в сграда /СОС/ с идентификатор
10135.1503.499.14.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и
три.четиристотин деветдесет и девет.четиринадесет.едно) от 6-етажна
административна сграда с идентификатор 10135.1503.499.14 (десет хиляди
сто тридесет и пет. хиляда петстотин и три.четиристотин деветдесет и
девет.четиринадесет), цялата със застроена площ ЗП = 414 (четиристотин и
четиринадесет) кв.м., предмет на Акт за държавна собственост
4739/08.10.2003 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна вх. рег. №
2591, том VIII, Акт № 187, дело 1833.
281-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната
собственост, чл. 6, ал. 2 от Правилник за прилагане на Закона за
държавната собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД16009919ВН/22.04.2016 г., Общински съвет – Варна взема
решение за придобиване безвъзмездно от Община Варна на част от имот
публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Д-р
Пискюлиев“ № 1, представляващ самостоятелен обект в сграда /СОС/ с
идентификатор 10135.1503.499.14.1 (десет хиляди сто тридесет и
пет.хиляда
петстотин
и
три.четиристотин
деветдесет
и
девет.четиринадесет.едно) от 6-етажна административна сграда с
идентификатор 10135.1503.499.14 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда
петстотин и три.четиристотин деветдесет и девет.четиринадесет), цялата
със застроена площ ЗП = 414 (четиристотин и четиринадесет) кв.м.,
предмет на Акт за държавна собственост 4739/08.10.2003 г., вписан в
Служба по вписванията гр. Варна вх. рег. № 2591, том VIII, Акт № 187,
дело 1833.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за
държавната собственост и Правилник за прилагане на Закона за
държавната собственост, за безвъзмездно придобиване в собственост на
частта от недвижимия имот в полза на Община Варна, както и
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

282-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 4 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16009918ВН/22.04.2016 г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г.“: Допълва Раздел
III „Имоти, вещи и съоръжения, които Община Варна ще придобие в
собственост и способи за придобиване” с имот-частна държавна
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, жк „Дружба“, бл.
9 (девет), ет. 1 (едно), представляващ самостоятелен обект в сграда /СОС/ с
идентификатор 10135.5502.12.1.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет
хиляди петстотин и две.дванадесет.едно.пет) от двуетажна сграда с
идентификатор 10135.5502.12.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет
хиляди петстотин и две.дванадесет.едно) със застроена площ ЗП = 312,45
(триста и дванадесет цяло и четиридесет и пет стотни) кв.м., предмет на
Акт за държавна собственост № 3027/10.05.2000 г.
282-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната
собственост, чл. 6, ал. 2 от Правилник за прилагане на Закона за
държавната собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД16009918ВН/22.04.2016 г., Общински съвет – Варна взема
решение за придобиване безвъзмездно от Община Варна на имот-частна
държавна собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, жк
„Дружба“, бл. 9 (девет), ет. 1 (едно), представляващ самостоятелен обект в
сграда /СОС/ с идентификатор 10135.5502.12.1.5 (десет хиляди сто
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.дванадесет.едно.пет) от
двуетажна сграда с идентификатор 10135.5502.12.1 (десет хиляди сто
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.дванадесет.едно) със застроена
площ ЗП = 312,45 (триста и дванадесет цяло и четиридесет и пет стотни)
кв.м., предмет на Акт за държавна собственост № 3027/10.05.2000 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за
държавната собственост и Правилник за прилагане на Закона за
държавната собственост, за безвъзмездно придобиване в собственост на
недвижимия имот в полза на Община Варна, както и осъществяването на
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно
изпълнение на решението.
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

283-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от
Закон за общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 6 от Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и по предложение на кмета на Община Варна рег. №
АУ267312ВН-002ВН/15.01.2016 г., Общински съвет – Варна учредява
безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Васил Левски –
Галата 1927“, върху недвижим имот – частна общинска собственост,
находящ се в гр. Варна, ул. „Капитан I ранг Георги Купов“ № 24,
представляващ:
- Поземлен имот с идентификатор 10135.5510.335, с площ от 3 432
кв.м.;
- Сграда с идентификатор 10135.5510.335.1, със застроена площ от
408 кв.м., за срок от 5 (пет) години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на
ползване, върху гореописания имот, както и осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, имате думата за мнения и съображения? Това решение може
да бъде прието с квалифицирано мнозинство от 34 гласа. Режим на
гласуване.
Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 4, предложението се приема.
Юлияна БОЕВА

284-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в
изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД16007021ВН001ВН/22.04.2016 г., Общински съвет – Варна приема следното изменение
в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2016 г.“: Допълва т. 3 „Имоти-общинска собственост,
предвидени за учредяване на ограничени вещни права” т. 3.3
„Предоставяне безвъзмездно за управление“ с недвижим имот – публична
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“,
представляващ:
1. ПИ 10135.3511.220 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди
петстотин и единадесет.двеста и двадесет) по Кадастрална карта и
Кадастрален регистър, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на

Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър,
с площ от 21 695 (двадесет и една хиляди шестстотин деветдесет и пет)
кв.м., начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование;
2. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.1 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и двадесет.едно)
със ЗП = 834 (осемстотин тридесет и четири) кв.м., брой етажи: 3 (три),
предназначение: Сграда за образование;
3. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.2 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и двадесет.две)
със ЗП = 696 (шестстотин деветдесет и шест) кв.м., брой етажи: 4 (четири),
предназначение: Сграда за образование;
4. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.3 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и двадесет.три)
със ЗП = 71 (седемдесет и един) кв.м. брой етажи: 3 (три), предназначение:
Сграда за образование;
5. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.4 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и
двадесет.четири) със ЗП = 298 (двеста деветдесет и осем) кв.м., брой
етажи: 3 (три), предназначение: Сграда за образование;
6. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.5 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и двадесет.пет)
със ЗП = 83 (осемдесет и три) кв.м., брой етажи: 3 (три), предназначение:
Сграда за образование;
7. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.6 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и двадесет.шест)
със ЗП = 703 (седемстотин и три) кв.м., брой етажи: 4 (четири),
предназначение: Сграда за образование, предмет на Акт за публична
общинска собственост № 8038/11.11.2014 г., вписан в Служба по
вписванията – гр. Варна вх. рег. 25622/14.11.2014 г., Акт № 15, LVII, дело
13933.
284-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от
Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредба за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно за управление следния
недвижим имот и сгради – публична общинска собственост, находящи се в
гр. Варна, жк „Възраждане“:
1. ПИ 10135.3511.220 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди
петстотин и единадесет. двеста и двадесет) по Кадастрална карта и
Кадастрален регистър, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър,
с площ от 21 695 (двадесет и една хиляди шестстотин деветдесет и пет)
кв.м., начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование;
2. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.1 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и двадесет.едно)

със ЗП = 834 (осемстотин тридесет и четири) кв.м., брой етажи: 3 (три),
предназначение: Сграда за образование;
3. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.2 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и двадесет.две)
със ЗП = 696 (шестстотин деветдесет и шест) кв.м., брой етажи: 4 (четири),
предназначение: Сграда за образование;
4. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.3 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и двадесет.три)
със ЗП = 71 (седемдесет и един) кв.м., брой етажи: 3 (три), предназначение:
Сграда за образование;
5. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.4 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и
двадесет.четири) със ЗП = 298 (двеста деветдесет и осем) кв.м., брой
етажи: 3 (три), предназначение: Сграда за образование;
6. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.5 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и двадесет.пет)
със ЗП = 83 (осемдесет и три) кв.м., брой етажи: 3 (три), предназначение:
Сграда за образование;
7. Сграда с идентификатор 10135.3511.220.6 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двеста и двадесет.шест)
със ЗП = 703 (седемстотин и три) кв.м., брой етажи: 4 (четири),
предназначение: Сграда за образование, предмет на Акт за публична
общинска собственост № 8038/11.11.2014 г., вписан в Служба по
вписванията – гр. Варна вх. рег. 25622/14.11.2014 г., Акт № 15, LVII, дело
13933, в полза на Второ ОУ „Н. Й. Вапцаров“, ЕИК 175779618,
находящо се в гр. Варна, жк „Възраждане“, представлявано от Иванка
Радославова Николова – Директор съгласно трудов договор № ЛС-07-01010/08.03.2001 г. сключен с Началник ИО на МОН Варна и допълнително
споразумение № РД08-52/18.09.2009 г. сключено с Началника на РИО – гр.
Варна.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно
управление върху гореописания имот, както и осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 6, предложението се приема.

Юлияна БОЕВА

285-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД16009994ВН/22.04.2016 г., Общински съвет – Варна
предоставя за стопанисване и управление на съответните райони при
Община Варна изградените на тяхна територия закрити велопаркинги,
както следва:
Район „Приморски“
- Дворец на Културата и спорта – GPS 43.210113,27.929949;
- Икономически университет - GPS 43.208652,27.924394.
Район „Одесос“
- Басейн „Приморски“ – GPS 43.198184,27.920070;
- Ж.П. „Гара“ - GPS 43.198594,27.912068.
Район „Младост“
- Автогара „Варна“ – GPS 43.214917,27.896929;
- Мебелна палата - GPS 43.229027,27.870830.
Район „Владислав Варненчик“
- Районен парк „Владислав Варненчик“ – GPS 43.244171,27.853837;
- ОУ „Стоян Михайловски“ - GPS 43.237835,27.860603.
Район „Аспарухово“
- Кметство „Аспарухово“ – GPS 43.184044,27.892431;
- Спортни игрища - GPS 43.180203,27.903167.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 1; въздържали се – 0;
отсъстващи – 4, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля, да продължите с последните точки…Продължете с четенето,
моля да не прекъсвате докладващия.
Юлияна БОЕВА
Така и 23 точка.
23.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и
годишен доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център
1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2015 г.

23.1.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на
„Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина” –
Варна” ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
23.1.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Диагностично - консултативен център 1
„Света Клементина” – Варна” ЕООД д-р Веселин Божимиров Ангелов
за периода от 01.01.2015 г. до 02.12.2015 г.
23.1.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева
Костова – управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски
контрол на „Диагностично-консултативен център 1 „Света
Клементина” – Варна” ЕООД за 2016 г.
23.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и
годишен доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център
Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за
2015 г.
23.2.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна
освобождава от отговорност д-р Татяна Колева Аврамова – управител на
„Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски –
Аспарухово – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
23.2.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Диагностично - консултативен център
Свети Иван Рилски – Аспарухово - Варна” ЕООД Николай Иванов
Николов за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
23.2.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 146, ал. 3 от
Търговския закон, Общински съвет - Варна избира проф. Надя Енчева
Костова – управител на „АКТИВ АДВАЙС” ЕООД за извършване на
одиторски контрол на „Диагностично - консултативен център Свети
Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД за 2016 г.
23.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и
годишен доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център
3 – Варна” ЕООД, ЕИК 813154554, за 2015 г.

23.3.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна
освобождава от отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева - управител
на „Диагностично - консултативен център 3 – Варна” ЕООД за периода
от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
23.3.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, във
връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност контрольора на „Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД Адриана Владимирова
Мавродинова за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
23.3.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от
Търговския закон, Общински съвет - Варна избира проф. Надя Енчева
Костова – управител на „АКТИВ” ООД за извършване на одиторски
контрол на „Диагностично - консултативен център 3 – Варна” ЕООД за
2016 г.
23.4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и
годишен доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център
4 - Варна” ЕООД, ЕИК 813116984, за 2015 г.
23.4.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност д-р Соня Георгиева Цекова - управител на
„Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД, за периода от
01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
23.4.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, във
връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност контрольора на „Диагностично консултативен център 4 - Варна” ЕООД проф. д-р Светослав Калчев
Калевски за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
23.4.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева
Костова – управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски
контрол на „Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД за
2016 г.
23.5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна
приема годишния финансов отчет заверен от регистриран одитор и
годишен доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център
V Варна - Света Екатерина” ЕООД, ЕИК 813152934, за 2015 г.

23.5.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност д-р Галинка Иванова Павлова - управител на
„Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина”
ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
23.5.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, във
връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност контрольора на „Диагностично консултативен център V Варна - Света Екатерина” ЕООД доц.
Константин Георгиев Трошев за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
23.5.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от
Търговския закон, Общински съвет - Варна избира Светослав Петров
Станиславов – управител на „Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на
одиторски контрол на „Диагностично - консултативен център V Варна Света Екатерина” ЕООД за 2016 г.
23.6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и
годишен доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център
„Чайка”” ЕООД, ЕИК 103514755, за 2015 г.
23.6.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност д-р Александра Василева Манушева –
управител на „Диагностично - консултативен център „Чайка”” ЕООД
за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015 г.
23.6.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 във
връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност контрольора на „Диагностично консултативен център „Чайка”” ЕООД доц. Диана Станчева Димитрова
за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
23.6.3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева
Костова – управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски
контрол на „Диагностично - консултативен център „Чайка”” ЕООД за
2016 г.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Д-р Ангелов. След това г-н Атанасов.
Веселин АНГЕЛОВ
/н.р/

Тодор БАЛАБАНОВ
Само на микрофона го кажете за протокола. На микрофона да го
кажете само.
Веселин АНГЕЛОВ
Тези отчети не са разглеждани в комисията по „Здравеопазване“. Бих
искал да кажа, че здравеопазването заслужава една сериозна, дълбока
дискусия и аз чакам това някога да се случи. Но сега имам само няколко
малки бележки. Първо по отчетите. Значи, аз няма да назовавам конкретни
лечебни заведения, но при някои документацията е изрядна, при други
акцента е върху отчета за приходите и разходите и например липсва отчет
за собствения капитал, нетния оборотен капитал, има и други показатели,
които детайлно отразяват финансовото състояние. А, по същество като се
погледне състоянието на търговските дружества, аз не знам, не съм срещал
такова, при което да има съхранен собствен капитал. Това ми говори, че
във времето, това лечебно заведение е функционирало, като е правило поголеми разходи, отколкото е придобивало приходи и същевременно
разликата е била покривана от един безупречен платец – община Варна.
Смятам, че тази практика не е естествена и би трябвало да получа някакъв
адекватен отговор. В търговските дружества има едно лице, което взима
решенията и носи цялата отговорност. По закон това е и контрольора, но
той няма никакви оперативни действия, а само информативна функция.
Това е управителя на търговското дружество. Ако се развива някаква теза,
че здравеопазването е една специална област, където е съвсем закономерно
да се понасят загуби, които да се покриват с публични средства, аз веднага
бих възразил, защото конкурентни частни лечебни заведения, без да са
получавали така подарък, активи, физически капитал и прочие
функционират, което значи, че се справят с наличната ситуация. Тогава
причината е естествено да се търси във вътрешната среда, в самото
управление. Не виждам друг адекватен отговор, освен да бъдат
синхронизирани по-тясно действията на управителя, в неговия личен
договор, и неговото възнаграждение и в двете посоки. Да има по-висок
размер, както на бонусите, така и на прихващанията, а при системен
негативен финансов резултат, договорите да бъдат прекратявани. Това е,
което имам да кажа.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Само за протокола, да кажете на микрофон, че не
участвате в гласуването.
Веселин АНГЕЛОВ
По чл. 23, 1, 2 аз съм заинтересовано лице, защото бях контрольор.

Тодор БАЛАБАНОВ
Няма да участвате в гласуването. Г-н Атанасов, след това г-н
Калевски.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, както и на самата
комисия, така и тук просто няма как да гласуваме анблок, поне аз и
колегите ми, ако е възможно 23.6.3. да бъде, за ДКЦ „Чайка“, да бъде
изкарано отстрани, защото…, моля? 6.1. е да, извинявам се, да бъде
изкарано отстрани, защото по този начин ние си казахме становището в
комисията, а тук ако гласуваме „против“, ще трябва да гласуваме за
всички, които са напред, а не сме „против“, единствено и само за това
искаме да си изразим становището по отношение на финансовите
резултати на ДКЦ – „Чайка“. Затова Ви моля и колегите да изкараме 6.1.,
23.1. за да можем да гласуваме отделно.
Тодор БАЛАБАНОВ
23.
Христо АТАНАСОВ
26.1., да извинявам се.
Тодор БАЛАБАНОВ
23.6.1.
Христо АТАНАСОВ
Да. Защото не сме ….
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате предвид освобождаването от отговорност на управителя, това
ли решение?
Христо АТАНАСОВ
Точно така, точно така.
Тодор БАЛАБАНОВ
Разбрах. Значи 23.6.1.
Христо АТАНАСОВ
Да. Благодаря Ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
А, по отношение на контрольора? Не. Разбрах. Г-н Калевски.

Калин КАЛЕВСКИ
Не участвам в гласуването.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Благодаря Ви. Подлагам на гласуване предложението
на колегата Атанасов за отделяне на точка 23.6.1. режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 31; против – 1; въздържали се – 13;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Подлагам на гласуване първо всички останали предложения с
изключение на 23.6.1. Режим на гласуване, колеги.

286-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и
годишен доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център
1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2015 г.
286-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.
5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на
„Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина” –
Варна” ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
286-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Диагностично - консултативен център 1
„Света Клементина” – Варна” ЕООД д-р Веселин Божимиров Ангелов
за периода от 01.01.2015 г. до 02.12.2015 г.
286-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева
Костова – управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски
контрол на „Диагностично-консултативен център 1 „Света
Клементина” – Варна” ЕООД за 2016 г.

287-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и
годишен доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център
Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за
2015 г.

287-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.
5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност д-р Татяна Колева Аврамова – управител на
„Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски –
Аспарухово – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
287-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Диагностично - консултативен център
Свети Иван Рилски – Аспарухово - Варна” ЕООД Николай Иванов
Николов за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
287-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 146, ал. 3
от Търговския закон, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева
Костова – управител на „АКТИВ АДВАЙС” ЕООД за извършване на
одиторски контрол на „Диагностично - консултативен център Свети
Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД за 2016 г.

288-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и
годишен доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център
3 – Варна” ЕООД, ЕИК 813154554, за 2015 г.
288-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.
5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна
освобождава от отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева - управител
на „Диагностично - консултативен център 3 – Варна” ЕООД за периода
от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
288-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2,
във връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност контрольора на „Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД Адриана Владимирова
Мавродинова за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
288-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от
Търговския закон, Общински съвет - Варна избира проф. Надя Енчева
Костова – управител на „АКТИВ” ООД за извършване на одиторски
контрол на „Диагностично - консултативен център 3 – Варна” ЕООД за
2016 г.

289-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и
годишен доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център
4 - Варна” ЕООД, ЕИК 813116984, за 2015 г.
289-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.
5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност д-р Соня Георгиева Цекова - управител на
„Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД, за периода от
01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
289-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2,
във връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност контрольора на „Диагностично консултативен център 4 - Варна” ЕООД проф. д-р Светослав Калчев
Калевски за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
289-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева
Костова – управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски
контрол на „Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД за
2016 г.

290-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет - Варна
приема годишния финансов отчет заверен от регистриран одитор и
годишен доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център
V Варна - Света Екатерина” ЕООД, ЕИК 813152934, за 2015 г.
290-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.
5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност д-р Галинка Иванова Павлова - управител на
„Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина”
ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
290-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2,
във връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност контрольора на „Диагностично консултативен център V Варна - Света Екатерина” ЕООД доц.
Константин Георгиев Трошев за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
290-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от
Търговския закон, Общински съвет - Варна избира Светослав Петров
Станиславов – управител на „Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на
одиторски контрол на „Диагностично - консултативен център V Варна Света Екатерина” ЕООД за 2016 г.

291-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и
годишен доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център
„Чайка”” ЕООД, ЕИК 103514755, за 2015 г.
291-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2
във връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност контрольора на „Диагностично консултативен център „Чайка”” ЕООД доц. Диана Станчева Димитрова
за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
291-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3
от Търговския закон, Общински съвет – Варна избира проф. Надя Енчева
Костова – управител на „АКТИВ” ООД, за извършване на одиторски
контрол на „Диагностично - консултативен център „Чайка”” ЕООД за
2016 г.
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Подлагам на гласуване точка 23.6.1., а именно за освобождаване на
управителя на, от отговорност на управителя на ДКЦ „Чайка“ ЕООД за
периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. Режим на гласуване.

292-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5,
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна
освобождава от отговорност д-р Александра Василева Манушева –
управител на „Диагностично - консултативен център „Чайка”” ЕООД
за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015 г.
Резултати от гласуването: за – 28; против – 3; въздържали се – 13;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря г-жо Боева. Ако искате обяснение на отрицателен вот,
трудно ще е, да… Съгласен съм, съгласен съм с Вас напълно. На мен няма
защо да ми го обяснявате. Преминаваме към точка осма от дневния ред.
Г-н Григоров, извинявам се. Моля?
Григор ГРИГОРОВ
Против.
Тодор БАЛАБАНОВ
„Против“ за протокола г-н Григоров. Преминаваме към точка осем от
дневния ред ПК“Финанси и бюджет“.

VІII.
По точка осма от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Финанси и бюджет“ относно:
(1) – даване на съгласие за финансиране на недопустими разходи по
проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и
изграждане на канализационна помпена станция „Акациите“ и тласкател,
гр. Варна“, по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“.
(2) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна за
финансиране по проект „Канализационна помпена станция – 5 главна,
напорна канализация до о.т. 131, довеждаща канализация да о.т. 134 и о.т.
73, реконструкция на водопроводна мрежа от о.т. 131 до о.т. 73 в кв. 9, 14,
15 и 16 по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна.
(3) – одобряване на Споразумение за партньорство за проектно
предложение „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка
не деца в неравностойно положение“.
(4) – опрощаване на неплатените такси в Домашен социален
патронаж – Варна за 2015 г.
(5) – допълване на Приложение 21 от бюджета на Община Варна за
2016 г.
(6) – приемане на Общинска програма „Детско дентално здраве“
и допълване на Приложение 22 от бюджета на Община Варна за 2016 г.
(7) – увеличаване на финансирането и капацитета с 200 места на
социалната услуга „Обществена трапезария“, предоставяна от фондация
„Вяра Надежда Любов“ за периода от 01.05.2016 г. до 30.09.2016 г.
(8) – отпускане на финансови средства за закупуване на 32 броя
защитни каски за мотоциклети и бонета за нуждите на сектор
„Специализирани полицейски сили“ при ОД на МВР - Варна.
(9) – отпускане на финансови средства за закупуване на 10 броя
специални топлозащитни облекла на Втора районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението”.
(10) – отпускане на финансови средства за провеждане на
Международен форум на европейския туристически бранш под наслов
MTS Get Together Bulgaria 2016 г. в гр. Варна, кк „Златни пясъци“.
(11) - даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор
в международен проект със заглавие „Ангажимент към европейското
доброволчество в Страсбург“ по програма за Еразъм+.
(12) – даване на съгласие за участие на Община Варна с проектно
предложение по Пилотна схема за насърчаване използването на
електромобили, финансирана от Националния доверителен екофонд.
(13) – допълнение към Приложение 21 към решение 1063/5/11.05.2016 г. на Общински съвет – Варна.

(14) – даване на съгласие за участие на Община Варна като
партньор в проектно предложение по Програма за транснационално
сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г.
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте г-н Иванов.
Станислав ИВАНОВ
Благодаря г-н председател, уважаеми господа заместник кметове,
колеги общински съветници…
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

293-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД12004711ВН608ВН/24.03.2016 г. Общински съвет – Варна одобрява средства в размер
до 38 755,70 лева за финансиране от бюджета на Община Варна за 2016 г.
на недопустими разходи по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ за Дейност 4.
„Техническа помощ“, поддейност 4.2. „Разходи за управление на проекта“
за периода от 01.04.2016 г. до 30.09.2016 г. за възнаграждения и
осигуровки на Ръководителя на проекта, счетоводителя и техническия
секретар на Проект № DIR-51011116-17-53 „Реконструкция и
модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и изграждане на
канализационна помпена станция „Акациите“ и тласкател, гр.
Варна“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №
DIR-51011116-С013/31.05.2012 г. в рамките на процедура №
BG161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата
за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. ж.“,
Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв.ж. и в населени
места с под 2 000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали“, по
ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“, съгласно приложение към настоящото
решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 5, предложението се приема.

Станислав ИВАНОВ

294-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение
от кмета на Община Варна с рег. № РД16009823ВН/21.04.2016 г.,
Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна, да кандидатства за
безвъзмездна финансова помощ в размер до 1 155 349,38 лв. (един милион
сто петдесет и пет хиляди триста четиридесет и девет лева и тридесет и
осем стотинки) със средства от трансфера, предоставен на ПУДООС от
Държавен бюджет за 2016 г. за реализация на проект: “Канализационна
помпена станция – 5 главна, напорна канализация до о.т. 131, довеждаща
канализация от о.т. 134 и о.т. 73, реконструкция на водопроводна мрежа от
о.т. 131 до о.т. 73 в кв. 9, 14, 15 и 16 по плана на кк „Св. Св. Константин и
Елена”, гр. Варна.“.
Общински съвет – Варна определя стартирането на горецитирания
обект като приоритет за 2016 г.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Няма, режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ

295-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 59, чл. 60 и чл. 61
от ЗМСМА и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД16008445ВН/07.04.2016 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Одобрява текста на проекта за Споразумение за партньорство по
проектно предложение „Подкрепа за предучилищното възпитание и
подготовка на деца в неравностойно положение” по процедура за
подбор на проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ: BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и
подготовка на деца в неравностойно положение“ по Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
2. В изпълнение на т. 1 от Решението, Общински съвет – Варна
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за
партньорство между Община Варна, Сдружение „Младежки алиансВарна“, ЦДГ № 4 „Теменужка“, ЦДГ №17 „Валентина Терешкова“, ОДЗ
№ 6 „Палечко“, ОДЗ № 31 „Боров кът“, във връзка с реализацията на
проект „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в
неравностойно положение” по процедура за подбор на проекти по схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-3.001
„Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в
неравностойно положение“ по Оперативна програма „Наука и образование

за интелигентен растеж“ 2014-2020, в рамките на окончателно одобрения
от Управляващия орган бюджет на проектното предложение и
разпределението му между водещата и партньорските организации,
съгласно приложение към настоящото решение.
3. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение
„Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в
неравностойно положение” по процедура за подбор на проекти по схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-3.001
„Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в
неравностойно положение“ по Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ 2014-2020 и подписване на договор за
безвъзмездна финансова помощ, Община Варна да осигури средства за
мостово финансиране от бюджета на Община Варна за съответната година
съгласно графика за изпълнение на дейностите, преди възстановяване на
средствата от Управляващия орган.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Не виждам, режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 1; въздържали се – 1;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ

296-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, и чл. 48, ал.
5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Варна и по предложение от
кмета на Община Варна с рег. № РД16008766ВН/11.04.2016 г., Общински
съвет – Варна дава съгласие за опрощаване на неплатените такси в общ
размер на 313.48 лв. (триста и тринадесет лева и четиридесет и осем
стотинки) за ползваните социални услуги от четирима граждани на Варна
по приложен списък от „Домашен социален патронаж“ – Варна в
периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., съгласно приложение към
настоящото решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложението се приема.

Станислав ИВАНОВ

297-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 43 от
Постановление № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2016 г. и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД16008294ВН/05.04.2016 г., Общински съвет –
Варна допълва и изменя Приложение № 21 „Списък на длъжностите и на
лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на
Община Варна за 2016 г.“, приет с решение №106-3/5/27.01.2016 г. на
Общински съвет – Варна, в частта за дирекция „Здравеопазване“, съгласно
приложение към настоящото решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ

298-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение
от кмета на Община Варна с рег. № РД16009162ВН/14.04.2016 г.,
Общински съвет – Варна реши:
1. Приема програма „Детско дентално здраве“ и утвърждава разчет
за целеви разходи и субсидии, както следва:
„Детско дентално здраве“ – целево финансиране в размер на 15 000
лева на „Дентален център І – Варна“ ЕООД по § 43 „Субсидии за
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“
от бюджета на Община Варна за 2016 г., съгласно приложение към
настоящото решение.
2. Допълва и изменя Приложение 22 „Програми за промоция,
профилактика и рехабилитация на общественото здраве“ от бюджета на
Община Варна за 2016 г., приет с решение № 106-3/5/27.01.2016 г. на
Общински съвет – Варна.
3. Извършва компенсирана промяна в Приложение 22 „Програми за
промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве“ от
бюджета на Община Варна за 2016 г., като целевото финансиране за
„Лечение с метадон на лица, зависими към опиоиди“ става 85 000 лв.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 6, предложението се приема.

Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, гледам, че следващите предложения от 7 до 11, включително
до 11 са на едно и също правно основание и правя процедурно
предложение да ги гласуваме анблок. Ако не възразявате, подлагам го на
гласуване.
Токов удар.
Тодор БАЛАБАНОВ
Режим на гласуване, а то няма режим на гласуване. Угасна режима
на гласуване. Да. Един път, един път изход колеги и пак да влезете в
системата. А, момент само, изчакайте, гледаме лампичките горе. Е,
момент… Изчакайте малко… Колеги, гласуваме предложението анблок
с… посредством вдигане на ръка, доброто старо време да си припомним.
Който е съгласен с процедурното предложение колеги, моля да гласува. За
гласуване анблок.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0;
предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ

299-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на
39 900 лв. (тридесет и девет хиляди и деветстотин лева) на фондация
„Вяра Надежда Любов“ с управител Мариана Николова, ЕИК 103775100
за увеличаване капацитета с 200 места на социалната услуга „Обществена
трапезария“, предоставяна от фондация „Вяра Надежда Любов“ за периода
от 01.05.2016 г. до 30.09.2016 г., съгласно приложение към настоящото
решение.
Средствата да бъдат осигурени от „Социална програма 2016“, като
компенсирана промяна от дейност 898 „Други дейности по икономиката“
от Бюджета на Община Варна за 2016 г.

300-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –
Варна дава съгласие да бъдат закупени и предоставени от Община Варна
за нуждите на сектор „Специализирани полицейски сили“ при Областна
дирекция на МВР – Варна, 32 броя защитни каски за мотоциклети и
бонета.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2016 г.
Дейност 239, § 10.

301-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
7 000 лв. (седем хиляди лева) на Втора районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението” за закупуване на 10 броя
специализирано топлозащитно противопожарно облекло.
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2016 г.,
като трансфер по § 61-02.

302-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на
40 000 лв. (четиридесет хиляди лева) на „БТС – Бългериън Турист
Сървисиз“ ООД, ЕИК: 813086548, представлявано от Иван Николаев
Грошев – управител, за провеждане на Международен форум на
европейския туристически бранш под наслов „MTS Get Together Bulgaria
2016“, който ще се проведе на 7 и 8 юни 2016 г. в гр. Варна и кк „Златни
пясъци“.
Допълва и изменя Приложение 19 “Разчет на разходите по бюджета
за 2016 г., финансирани с приходи от туристически данък“ от бюджета на
Община Варна за 2016 г., приет с решение № 106-3/5/27.01.2016 г. на
Общински съвет – Варна, като се добави:
- Международен форум на европейския туристически бранш под
наслов „MTS Get Together Bulgaria 2016“.
Извършва компенсирана промяна в Приложение 19 “Разчет на
разходите по бюджета за 2016 г., финансирани с приходи от туристически
данък“, дейност „Други дейности по икономиката“, както следва:
- 30 000 лв. да бъдат пренасочени от „Участие на Община Варна в
международни туристически борси и изложения в т.ч. и в страната“,
остават 150 000 лв.
- 10 000 лв. да бъдат пренасочени от „Нови туристически продукти,
проучване и анализи, нови борси, маршрути и други“ по § 45 „Субсидии за
организации с нестопанска цел“ остават 20 000 лв.

303-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение
от кмета на Община Варна с рег. № РД16010644ВН/03.05.2016 г.,
Общински съвет – Варна реши:
- Дава съгласие за участие на Община Варна като партньор по
проект “Ангажимент към европейското доброволчество в Страсбург”,
по програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност 1, „Образователна
мобилност“, Образователна мобилност за младежи.

- Дава съгласие да се осигурят средства за заемообразно
финансиране в размер на 3 930 евро (7 686,41 лв.) от бюджета на Община
Варна за съответната година за изпълнение на проект “Ангажимент към
европейското доброволчество в Страсбург”, по програма „ЕРАЗЪМ+”,
Ключова дейност 1, „Образователна мобилност“, Образователна
мобилност за младежи, необходими за покриване на първоначалните
допустими разходи по проекта, преди същите да бъдат възстановени от
Европейската комисия. Конкретният размер на средствата да бъде
предвиждан, съгласно одобрения в договора за безвъзмездна финансова
помощ времеви график за изпълнение след одобрение на проекта.
- Дава съгласие да се предоставят средства в размер на 1 570 евро
(3 070,66 лв.) за осигуряване на собствения принос на Община Варна, като
партньор по проекта от бюджета на Община Варна, дирекция
„Образование и младежки дейности“, дейност 369 „Други дейности по
младежта“.
- Дава съгласие кметът на Община Варна да подпише от името на
Община Варна, мандатно писмо на хартиен носител, като партньор по
проект “Ангажимент към европейското доброволчество в Страсбург”,
по програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова дейност 1, „Образователна
мобилност“, Образователна мобилност за младежи, както и последващите
допълнения и пояснения.
- Кандидатът да бъде избран след провеждане на конкурс от
комисия, в която да вземат участие минимум двама общински съветника и
представители на администрацията, посочени от кмета на Община Варна.
Комисията да определи критериите към участниците за избор на
представител по проекта.
Лидия МАРИНОВА
Всъщност тук трябва да предложим двама участници от Общинския
съвет.
Станислав ИВАНОВ
Г-жо председател, предлагам да гласуваме първо така точките и след
това в този мандат да изберем комисия от представители, двама
представители, както е вземато решение на комисия от общинските
съветници. Първо да гласуваме анблок, после комисията.
Лидия МАРИНОВА
Някакви възражения? Мнения и съображения по направените
предложения? Ако няма, да гласуваме анблок и след това ще изберем
представители. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 8, предложението се приема.

Станислав ИВАНОВ
Ако мога да направя г-жо председател първото предложение?
Лидия МАРИНОВА
Да, давам думата за предложения за двама представители в
комисията.
Станислав ИВАНОВ
Аз предлагам първо Николай Георгиев от нашата група, тъй като е
председател на ресорната комисия. Мисля, че е резонно той да влезе, като
първи представител.
Лидия МАРИНОВА
Да, други предложения? Още един представител трябва да имаме.
Други предложения, колеги, още едно име трябва. Трябват двама
представители? Да, г-жа Гърдева.
Марица ГЪРДЕВА
След като колегите от другите групи нямат предложения, предлагам
и Борислав Нанков от групата на ГЕРБ.
Лидия МАРИНОВА
Благодаря, други предложения? Ако няма, да гласуваме двете
предложени имена – г-н Георгиев и г-н Нанков. Николай Георгиев, да.
Режим на гласуване.

304-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет
– Варна избира Николай Красимиров Георгиев и Борислав Пламенов
Нанков – общински съветници, мандат 2015 – 2019 г., за членове на
комисията за определяне на критериите към участниците и за избор на
представител
по
проект
“Ангажимент
към
европейското
доброволчество в Страсбург”, по програма „ЕРАЗЪМ+”, Ключова
дейност 1, „Образователна мобилност“, Образователна мобилност за
младежи.
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ

305-8. На основание чл. 21, ал.1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и
по предложение от кмета на Община Варна с
РД16010661ВН/03.05.2016 г., Общински съвет – Варна реши:

рег.

№

– Дава съгласие Община Варна да участва с проектно предложение
по Пилотна схема за насърчаване използването на електромобили,
финансирана от Националния доверителен екофонд, за закупуването на 3
(три) броя електромобили.
– След одобрение на проектното предложение и подписване на
Договор за безвъзмездна финансова помощ, Общински съвет – Варна дава
съгласие, Община Варна да осигури средства от бюджета на Община
Варна за съответната година за покриване на допустимите разходи, преди
те да бъдат възстановени от финансиращата програма в рамките на
бюджета на проекта за закупуване на електромобилите.
- След одобрение на проектното предложение и подписване на
Договор за безвъзмездна финансова помощ, Община Варна да осигури
средства от бюджета на Община Варна за осигуряване на собствения
финансов принос по проект за закупуване на електромобили, финансиран в
рамките на Пилотна схема за насърчаване използването на електромобили
от Националния доверителен екофонд.
Лидия МАРИНОВА
Колеги, мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Станислав ИВАНОВ

306-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 43 от
Постановление № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2016 г. и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД16010642ВН/03.05.2016 г., Общински съвет –
Варна допълва Приложение № 21 „Списък на длъжностите и на лицата,
които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община
Варна за 2016 г.“, приет с решение №106-3/5/27.01.2016 г. на Общински
съвет – Варна, по следния начин:
№ Маршрут
Учебно,
Дирек Учител Гл.сче ЗАС, Работник
по
детско
тор
и
тово
дома поддръжка,
ред
заведение
дител
кин огняр и др.
27. ДобричЦДГ№4
1
Варна
„Теменужка“
28. ПровадияЦДГ№4
1
Варна
„Теменужка“
29. м. „Ален
ЦДГ №32
1
мак“-Варна
„Моряче“
Всичко
8
69
5
5
4

Средствата за възстановяване на транспортните разходи са от
бюджета на съответната детска градина.
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.
Станислав ИВАНОВ
Колеги, зачитам допълнителната точка от дневния ред, която влезе в
началото на днешното заседание.

307-8. На основание чл. 21, ал.1, т. 6, т. 8, т. 12, т. 23 и чл. 59 и чл. 61
от ЗМСМА и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16011110ВН/10.05.2016 г., Общински съвет – Варна реши:
1. Дава съгласие Община Варна да участва като партньор в проект
CityWalk, по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 20142020 г.;
2. Дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и
подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, за
финансирането на проект CityWalk, по Програма за транснационално
сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г., Община Варна да осигури средства
от бюджета на Община Варна за покриване на допустимите разходи, преди
те да бъдат възстановени от Програма за транснационално сътрудничество
„Дунав“ 2014-2020 г.
3. Одобрява текста на проекта за Споразумение за партньорство по
проект CityWalk по Програма за транснационално сътрудничество
„Дунав“ 2014-2020 г., съгласно приложение към настоящото решение.
4. В изпълнение на т. 3 от Решението, Общински съвет – Варна
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за
партньорство по проект CityWalk по Програма за транснационално
сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г.
5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна
допуска предварително изпълнение на решението по т. 4, поради защита на
важни обществени интереси, а именно – кратките срокове за
кандидатстване по проекта.
Токов удар.
Лидия МАРИНОВА
Колеги, трябва да почакаме, няма да стане.
Станислав ИВАНОВ
Предлагам с явно гласуване.

Лидия МАРИНОВА
Трябва да изчакаме, гласуването е поименно. Поименно гласуване.
Колеги, ще изчетем имената, явно няма да стане скоро, поименно
гласуване. Поименно гласуване започваме, внимавайте.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 8, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към точка девета от дневния ред.

IX.
По точка девета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Транспорт“ относно:
(1) – актуализация и оптимизация на Транспортна схема на Община
Варна.
Докл.: Добромир Джиков – Председател на ПК “Транспорт“
Тодор БАЛАБАНОВ
Процедура на Марица Гърдева първо, извинявам се.
Марица ГЪРДЕВА
Колеги, предлагам удължаване на работното време до 19:00 часа, за
да можем да свършим точките по сесията.
Тодор БАЛАБАНОВ
Подлагам на гласуване процедурата предложена от г-жа Гърдева.
Пробвайте, аз току що влязох в системата, опитайте. Рутерите са активни
горе. Изход, изход и вход. Добре, пускам пробно гласуване, колеги. Имате
ли всички връзка със системата? Пускам отново гласуване. При мен
кворума е 39 души в системата влезли. Заповядайте г-н Джиков, който
няма възможност…, а не гласуването, кворума излиза, 40 души излезе
кворум. Подлагам на гласуване предложението за удължаване на
работното време.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 1; въздържали се – 0;
отсъстващи – 12, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
За протокола д-р Липчев – „за“. Г-н Джиков, вече имате думата.
Димитър Карбов – „за“.
Добромир ДЖИКОВ
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н
заместник кмет, предлагам Ви проекти за решения на ПК „Транспорт“.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 5 от Закона за
автомобилните превози, чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване
на обществени превози на пътници с автобуси, писмо от инж. Злати Златев –
изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. №
ОСИСД16002094ВН/05.04.2016 г. и Протокол № 1/22.04.2016 г. на

Комисията по транспортни схеми, назначена със заповед № 0475/17.02.2016
г. на кмета на община Варна, Общински съвет – Варна утвърждава промени в
Транспортна схема на община Варна, както следва:
1.1. Утвърждава закриването на автобусни линии с № № 2, 3, 15, 15Б,
115, 19, 51 и 118Б, от транспортната схема на Община Варна.
1.2. Утвърждава маршрутни разписания на автобусни линии № № 12, 7,
32 и 48 от транспортната схема на Община Варна, съгласно Приложения №
№ 1, 2, 3 и 4.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, имате думата за мнения и съображения. Г-н Костадинов,
г-жа Георгиева след това, заповядайте.
Костадин КОСТАДИНОВ
Така, не съм член на тази комисия и имам един въпрос, кое налага
закриването на автобусните линии, които са изброени в проекта за
решение?
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Златев, изпълнителен директор на „Градски транспорт“ е тук,
въпреки, че предложението е мотивирано, колега Костадинов. Има
написани мотиви в материалите. Ще дадем думата на г-н Златев, да ни
разясни накратко. Колегата Костадинов пожела, да. Заповядайте г-н
Златев.
Злати ЗЛАТЕВ
Благодаря Ви. Уважаеми дами и господа, става въпрос за линии,
които се дублират с други линии. Например линия № 2 от крайна спирка в
„Аспарухово“ – „Зора“ до центъра до пощата, до Централна поща във
Варна. Същия маршрут линия № 12 може да го прави, но тя ще го прави до
медицинските комплекси, т.е. линия № 2 на 100% се препокрива с линия №
12 и е част от линия № 12, новата линия № 12, която предлагаме да минава
през „Чонгора“ и „Христо Манов“ на спирките. Същото е и с линия № 3,
линия № 3 ходи до „Петрол“, знаете какви са проблемите там, а в същото
време освен линия № 3, която ходи само до „Петрол“, ходят до „Петрол“ и
линия № 10, № 13 и № 122, ходят и № 48. Просто има достатъчно
транспорт до тия дестинации и затова искаме да оптимизираме линиите,
които предлагаме да бъдат закрити. А останалите голям брой линии, които
изброихме от 10 години не се карат, примерно № 19, чували ли сте някога
да се кара, а я има в транспортната схема само? Същото важи и за № 15Б,
линия № 7 вече пое маршрутите на № 15 така, че затова го предлагаме, за
да оптимизираме самото, самото движение в града.

Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Златев аз имам два въпроса, преди да дам думата на г-жа
Георгиева. Осигурени ли са достатъчен брой автобуси за пътниците, които
пътуват по тези направления, така да ги нарека?
Злати ЗЛАТЕВ
Да, осигурени са.
Тодор БАЛАБАНОВ
Така наречени, имахте ангажимент то по-скоро колегата Ви Жельо
Алексиев, Вие отсъствахте от комисията да обясните по отношение на
линия № 2 какъв е финансовия аспект на ситуацията.
Злати ЗЛАТЕВ
Линия № 2 в момента се изпълнява от четири автобуса и минава …
Тодор БАЛАБАНОВ
Приходите и разходите имам предвид, не колко, не броя автобуси.
Злати ЗЛАТЕВ
В момента линията е, със субсидиите, които получава е почти на
нула, но само от карти и билети е губеща. Но, пак казвам, това не е и
основното, защото тя е част от маршрута на друга линия и просто е
излишна. Ние не искаме спирането на линия, която ходи до крайни
дестинации, а която ползва част само от тия линии. А в същото време, за да
няма проблеми, ние искаме сгъстяването на интервала на движение на
линия № 12, която ще поеме изцяло функцията на № 2.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-жо Георгиева, заповядайте. После г-н Колев поиска
думата.
Милена ГЕОРГИЕВА
Колко от Вас общински съветници живеят в „Аспарухово“ или в
„Галата“, в местностите и ползвате градския транспорт? И ползвате
градския транспорт? Така, добре нека да кажа първо няколко думи за
район „Аспарухово“ и за транспортното му обслужване. Района обхваща
два квартала „Галата“ и „Аспарухово“, пет селищни образувания „Боровец
– Север“, „Боровец – Юг“, „Зеленика“ „Ракитника“, и „Прибой“.
Населението на район „Аспарухово“ е от 27 хиляди души, през периода
май – октомври, то се увеличава с още 20 хиляди човека. Населението се
обслужва от няколко автобусни линии - № 2, който свързва квартал
„Аспарухово“ с центъра на града, № 17, който свърза „Галата“ с центъра на
Варна. В определени часове се осъществяват курсове на № 46 и № 60,
които се съчетават с тези на № 17 и обслужват населението от селищните

образувания „Боровец – Север“, „Боровец – Юг“ и „Ракитника“.
Населението се обслужва и от тролейбусна линия № 88, чиито основно
предназначение е да води работещите в северозападната част на града, а
също и учениците, които посещават техникумите и другите учебни
заведения, които са извън „Аспарухово“. През 2007 г. след предложение и
искане от населението на „Аспарухово“, на район „Аспарухово“, кмета на
района внася докладна до Община Варна, а Общинския съвет гласува да се
открие нова автобусна линия № 12, чиято основна цел е да свързва
населението от „Аспарухово“ с Университетска болница „Света Марина“ в
определени часове. От 28 години живея в „Аспарухово“ и мога да
потвърдя, че района ни се радва на един добре организиран, удобен и
редовен автобусен транспорт. Днес, обаче ни се предлага решение, с което
аз и аспаруховци не сме съгласни – закриването на автобусна линия № 2.
Мотивите, с които се аргументират вносителите са дублиране на линия №
2 с тази на № 12 и свързаната с това по-ниска ефективност на № 2. Ще се
опитам да оборя и двата мотива. Първо – ефективността – линия № 12 е
прекалено дълга 26,6 км. В двете посоки, а основния поток от пътници е от
и до центъра на града, което е средата на автобусната линия. Знаят го
аспаруховци, това го знаят и незаконните таксиджии, които ще
продължават след закриването на № 2 да чакат пътници зад пощата, да ги
возят за едно левче, без никакъв документ и сигурност за пътниците.
Ефективност ще има, когато контролните органи работят и върнат
пътниците с техните пари в градския транспорт, а не в сивата икономика.
Другия аргумент, дублирането на маршрутите на двойката и на
дванайската. Ние живущите в кв. „Аспарухово“ знаем, че № 2 и № 12 имат
различно предназначение. Те могат да имат съвпадение на част от
маршрутите си, но са възникнали и обслужват различни социални,
икономически и функционални интереси. Колеги, нека да оставим и двете
линии и дванайската и № 2, можем да ги съвместим така, че да са
оптимални, но не да съкращаваме едната за сметка на потребителя. Говори
се за оптимизация на транспортната схема, но за кого е тази оптимизация?
През 2014 г. кмета на район „Аспарухово“ внася докладна до комисията по
„Транспорт“ с подписи на 300 жители от местността „Боровец“ с
предложение за удължаване на автобусната линия на № 12 от местностите
до Терапията. Няма решение на това предложение на районния кмет.
Същото с случва и с предложението на управителя на Онкологичния
диспансер, неговото предложение и желание беше № 12 да отива до
онкодиспансера и това мисля, че беше обещано и в предизборната
кампания на г-н Портних. Колеги, всички знаем перспективите за
развитието на града и една от посоките, това е на юг. Знаем и за ремонтите,
които ще затрудняват предвижването на населението от „Аспарухово“ в
продължение на 2 години, докато трае ремонта на Аспаруховия мост.
Конкретното ми предложение към Вас е в точка 1.1 да отпадне текста за
закриване на автобусна линия № 2.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Г-н Колев поиска думата, след това г-н Петков.
Заповядайте г-н Колев.
Димитър КОЛЕВ
Уважаеми колеги…
Тодор БАЛАБАНОВ
Моля да спазваме само времето.
Димитър КОЛЕВ
Значи, некоректно се спекулира с темата, относно спирането на
двойката. Смея да твърдя, че това не е спиране, а на практика е удължаване
маршрута на двойката, затова уважаеми колеги, искам да ви обясня,
разбирам, че не всички живеят в квартала и имате преки наблюдения. Ще
Ви обясня конкретно маршрута на двойката, за да си направите една
обективна преценка за предстоящото решение. Разбирам, че не всички
колеги имат възможност да отидат на гости при колежката Георгиева,
затова ще се опитам да Ви го представя нагледно. Въпросната двойка
тръгва от точка „А“ – Бункера, стига до точка „Б“, значи точка „Б“ е
центъра, а новата линия, която предлага „Градски транспорт“ е същия
маршрут, който както № 2 обикаля във вътрешността на квартала след
центъра и стига до центъра на Варна и допълнително се удължава линията,
стига до Терапията. На практика, това решение е в полза на живущите във
вътрешността на квартала. На тях няма да им се налага да вървят 10
минути пеш до центъра на „Аспарухово“, за да стигнат до Терапията, няма
да им се налага да хващат два автобуса, за да стигнат до Терапията. Това
особено, това има особено голямо значение за възрастните хора. Знаете
много добре, колежке Георгиева, че разстоянията не са малки в квартала и
това е едно допълнително улеснение именно за тези хора. Точно по този
повод си позволих да проведа срещи с гражданите, които живеят в тази
част, които не веднъж са правили подписка … Ами явно не провеждате
достатъчно срещи с гражданите.
Тодор БАЛАБАНОВ
Не влизайте в диалогов режим. Моля, приключихте ли?
Димитър КОЛЕВ
…които са категорични, че подкрепят тази идея и имат желание да
имат връзка до повече точки в града, след въвеждането на тази промяна.
На практика за какво става въпрос? Ние удължаваме линията на двойката,
на практика една единица слагаме пред двойката, става дванайска,
абсолютно няма никакви драми. Излишно коментираме темата.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви г-н Колев, г-н Петков. Заповядайте там. Работи
микрофона.
Максим ПЕТКОВ
За протокола Максим Петков – председател на Националния съюз на
превозвачите и член на общинската комисия по Транспортни схеми от
нейното учредяване 2001 г., както на областната и на републиканската
комисия по транспортни схеми, когато уважаемата госпожа или госпожица
Георгиева, вероятно е ходила още в детската градина. Сега малко посериозно. Първо искам да благодаря на целия Общински съвет, на
заместник кмета Пейчев, днеска явно е ден за благодарности и на кмета
Иван Портних, на Областния управител, на Министъра на транспорта, така
щото вчера започна първата хидробусна линия по северното Черноморие.
Усилията, които положихме …
Тодор БАЛАБАНОВ
Това ще се коментира в следващата точка.
Максим ПЕТКОВ
Доведоха до успешен, всъщност начало, едно ново начало. После на
Общинския съвет за това, че гласуват 15 милиона за вътрешните улички,
не съм го направил официално на микрофон, упълномощен съм от нашата
организация. Сега по точката, ако някой, който не е член на транспортната
комисия се интересува от подробностите, да беше прочел протокола от
последното заседание на комисията по Транспортни схеми. Имаше
експертни спорове по отделни въпроси, някои решение бяха взети в 5 на 2,
с 6 на 1 гласа, но решението за двойката и за 12 беше взето единодушно от
всички представители, тук има консенсус между хората, които разбират от
транспорт – ръководството на „Градски транспорт“, общинската
администрация, представителите на Общинския съвет в комисията, както и
браншовите организации. А, за да сте наясно с общата посока, в която
върви транспортно нашия град и която е модерната европейска тенденция,
когато две линии съвпадат, между 30 и 70%, основния принцип е, че се
маха по-късата линия, което подобрява транспортното обслужване на
гражданите и оптимизира финансовите резултати на общината и на
общинска фирма „Градски транспорт“. Недейте да забравя, че освен, че
носите отговорност пред 10, 15, 20, 30, 100 човека, които са направили
подписка по някакъв конкретен въпрос, защото иска да ходи на баджанака
на гости с обществен автобус примерно, носите отговорност и пред 300
хиляди собственици на общинската фирма „Градски транспорт“. Колкото
по-оптимална е схемата, толкова резултатите на нашата обща общинска
фирма ще бъдат по-добри. И съвета ми е към всички общински съветници,
когато се изказвате по транспортни въпроси, поне мъничко да се
подготвите, да прочетете, явно не са четени съответните протоколи и

решения на комисията по Транспорт постоянната и на комисията по
Транспортни схеми. Няма да се изказвам по другите линии, а по принцип
всички браншови организации подкрепят решенията на последната
комисия, която е там по съответните точки и мога да кажа, че не е имало
случаи внесено предложение било от граждани, било от общинската
администрация да не бъде разгледано в комисията последните 15 години.
Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
И аз благодаря. Г-н Атанасов искаше думата, заповядайте. Ще
помоля всички да е въздържаме по отношение на квалификации за колеги
или общински съветници или граждани. Не тук, в тази зала и не на
микрофон.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми г-н председател, така, значи първо е недостойно някой
който и какъвто и да се нарича да си чете титлите тук половин час и да
обяснява кой къде е било и кога е било. Ако имам някакъв проблем и да си
го реша, няма да се обърна към нито един от Вас, защото ще Ви дам един
пример, ако на моравата се изпикае кучето на съседа, Вие с кого ще се
разправяте с кучето или със съседа? Това е по отношение на Вашето
изказване. По отношение на самата комисия, г-н Жельо Алексиев ни каза,
че ще предложи, ще постави тук и ще ни даде икономическата обосновка,
т.е. за тези разчети. И не ги виждам, надявам се да ни бъдат представени,
да не е сега, малко по-нататък… Точно, оптимизация във финансовата
част. И другото, което е достатъчно са компетентни всички съветници, за
да получаваме наставление, от който и да е, каквито и титли тука да се
говори. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Колеги има ли други мнения? Г-н Костадинов, д-р
Станев, след г-н Костадинов.
Костадин КОСТАДИНОВ
Тенденцията в българския език, явно е към налагане на чуждици вече
не говорим за закриване, а за оптимизация, нищо не започва, а стартира,
нищо не завършва, а финализира. В случая говорим за закриването на
двойката, нали така? Имаме два квартала във Варна, които са крайни, и в
които линиите, както каза и господина преди малко се покриват, хайде да
не е на 70%, но на 50, 60%, това не е довело обаче до закриване на № 22, за
сметка на № 41 или обратното, защото примерно това са автобусите, които
покриват основната част от трафика от центъра на Варна и Владиславово.
Аз чух от г-н Златев, че всъщност двойката към настоящия момент е на
нула със субсидията. Нали така беше? Да.

Тодор БАЛАБАНОВ
Със субсидията е на нула, да.
Костадин КОСТАДИНОВ
Така, със субсидията е на нула, точно така. Хубаво би било наистина
да можем да видим тези финансови разчети, към настоящия момент обаче
г-н Алексиев виждам, че не е в залата, очевидно е, че не можем да ги
видим. Не знам за мен това решение може и да е малко прибързано, поради
простата причина, че не говорим за автобус, койот минава през центъра и
свързва някой от другите квартали в широката част, в централната част на
града, говорим за „Аспарухово“, където поради чисто географските
условия на нашия град има една единствена връзка „Аспаруховия мост“,
всички автобуси минават от там, включително и тролейбусите. Сега,
заради ремонта обаче ситуацията е доста по-напрегната. За мене лично
специално в момента е необяснимо и нелогично, конкретно сега особено
покрай ремонта, закриването на двойката. Това е моето мнение, аз няма да
подкрепя в тази част конкретно това решение, за другите не съм запознат,
има си по-запознати очевидно експерти, аз не съм транспортен експерт, но
пък за сметка на това от време на време ползвам този автобус и трябва да
си призная, че въпреки неговата къса дължина, той пък за сметка на това е
по-предпочитан, защото повечето хора отиват до центъра и от там нататък
разпределят маршрутите си в останалата част на града. Така, че може би
трябва да помислим наистина върху предложението на колежката и да
решим евентуално да го оставим за по-нататък или въобще да не го
подкрепим на този етап. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Д-р Станев. Аз само ще си позволя да кажа, че за мен е
важно да се запази поне броя автобуси, които е бил до момента. За мен
това е важното, хората да имат достатъчен брой автобуси, на които да се
качват и да използват транспорта. В случая те се увеличават дори, за мен
лично това е важно за формиране на мнението ми по отношение на
подкрепа на така направеното предложение.
Янко СТАНЕВ
Уважаеми г-н председател взехте ми една трета от изказването.
Понеже взимам сина ми от автобуса и един път в месеца пътувам, двойката
има сантиментална стойност за хора, като мен, които са пътували още като
четири годишни деца с автобусите с ремаркенца, някои не ги помнят, но
това не ги прави по-бедни и по-гладни. Сега, колежката Георгиева е
направила един добър анализ, проблемът в този анализ е, че той не почива
на актуални факти. Тъй като Вашите експерти са били предимно във
времето, в което Вие изнесохте този анализ и аз съм съгласен с тези
констатации, които са тогава, даже нещо повече, мога да го допълня малко
с още една докладна записка на един по-бивш кмет на „Аспарухово“ от

2004 г., също по транспорта в ‚Аспарухово“. Значи аз посрещам сина ми,
знам двойката, знам десятката, знам всички линии и ще ви кажа, за мен е
важно някой автобус да не прескочи един курс в неделя между осем и
десет и да треперя. За мен е важно сутринта, да не бъде прескочен някой
курс, затова мога да Ви кажа от гледна точка, като гражданин говоря, от
моя гледна точка, като гражданин на „Аспарухово“, чието семейство и той
самия ползват градски транспорт е важно да има осигурен регулярен
транспорт, а с една линия контрола винаги е толкова по-висок, че не може
да бъде. Две линии по един маршрут в почивни дни, сега да не говоря, че
Андрьо го няма тук, нали мога по телефона да покажа колко неща са се
случвали. Така, че смятам, че закриването на двойката, освен чисто
психологическите ни проблеми, напротив представлява усъвършенстване
на транспортната схема. Няма да се изказвам, като общински съветник или
зам. председател на Общинския съвет, да не кажа, че икономическото
състояние на фирма „Градски транспорт“ е много важно за нас. Защото то
ни позволява да вършим онези социални дейности, за които сме взимали
много решения, включително и по Ваши предложения или предложения на
Вашата партия, включително и при нас. Аз твърдя, че колкото по-бързо
оптимизираме схемата, колкото по-бързо се оптимизира дейността на
„Градски транспорт“, толкова по-високо ниво на социална политика и
социална дейност може да се извършва от тази общинска фирма. Иначе,
така, че ще подкрепим това решение и то без да правим някакви драми,
мога да кажа също на последно, че хората, с които съм разговарял, разбира
се сигурно говорим с различни сектори обществено, в обществото в
„Аспарухово“, но хората, с които говорим, когато разберат нещата, когато
разговаряме с тях се вижда кой е прав и кой не. Смятам, че няма неправи в
случая, просто има едно предвижване с няколко стъпки напред, без това
нещо няма смисъл. Благодаря г-н председател.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви д-р Станев. Други мнения колеги? Не виждам. Режим
на гласуване. Г-н Вичев, заповядайте, извинявам се не Ви видях.
Януарий ВИЧЕВ
Тъй като възникнаха доста въпроси по отношение на двойката нека
да бъде гласуването отделно, за цялата транспортна схема и гласуването за
двойката отделно.
Тодор БАЛАБАНОВ
Предлагате процедурно да разделим двете гласувания.
Януарий ВИЧЕВ
Точно така.

Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение на
колегата Януарий Вичев за разделяне на двете предложение по отношение
на линия № 2 и на останалите. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 21; против – 10; въздържали се –
15; отсъстващи – 5, предложението не се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Подлагам на гласуване предложението на председателя на комисията
г-н Джиков. Предложението Вашето извинявам се, само го повторете.
Милена ГЕОРГИЕВА
/н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Да отпадне точка 1.1., добре. Да отпадне от текста закриването на №
2 от т. 1.1., подлагам на гласуване предложението на колегата Георгиева.
Резултати от гласуването: за – 10; против – 13; въздържали се –
21; отсъстващи – 7, предложението не се приема.
И сега подлагам на гласуване предложението, което изчете г-н
Джиков.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

308-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 5 от
Закона за автомобилните превози, чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, писмо от инж.
Злати Златев – изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. №
ОСИСД16002094ВН/05.04.2016 г. и Протокол № 1/22.04.2016 г. на
Комисията по транспортни схеми, назначена със заповед № 0475/17.02.2016
г. на кмета на община Варна, Общински съвет – Варна утвърждава промени в
Транспортна схема на община Варна, както следва:
1. Утвърждава закриването на автобусни линии с № № 2, 3, 15, 15Б,
115, 19, 51 и 118Б, от транспортната схема на Община Варна.
2. Утвърждава маршрутни разписания на автобусни линии № № 12, 7,
32 и 48 от транспортната схема на Община Варна, съгласно Приложения №
№ 1, 2, 3 и 4.

3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска
предварително изпълнение на решението, за да се защитят особено важни
обществени интереси.
Резултати от гласуването: за – 36; против – 1; въздържали се – 8;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Преминаваме към следващата точка от ПК „Транспорт“, заповядайте
г-н Джиков.
Добромир ДЖИКОВ
Г-н председател, ако разрешите само към г-н Костадинов и г-жа
Георгиева, няма никаква драма в днешното решение и това не е нещо,
което ще остане във времето до края на нашия мандат или до края на света.
Знаете, че очакваме изготвянето на транспортната схема, във връзка с
Интегрирания проект на градски транспорт. Ние в момента подготвяме
ръководството на „Градски транспорт“ с този задълбочен анализ, за да си
дадат тяхното експертно мнение, плюс обществено обсъждане на всички,
не само аспаруховци и владиславовци, във връзка с ефективния градски
транспорт, който пък ние имаме задължение да прави печалба от 5 % на
година, до колкото знам. Това е задачата и в момента ние сме много
доволни, особено аз, че „Градски транспорт“ са изготвили този задълбочен
анализ, за да може да бъде и контрапункт на експертната работа на тези,
които изготвят истинската, бъдещата транспортна схема. Ако наистина не
е работещо това, което Вие мислите и има нещо друго, това не е една
система, която е затворена и има комисия по транспортни схеми и ще
направим абсолютно всички промени, за да може да е ефективно и удобно
за гражданите. Извинявайте г-н председател.
Допълнителната точка за дневния ред:
3. Одобрява Споразумение за сътрудничество между Община Варна и
община Белослав, и възлага на кмета на Община Варна неговото подписване.
4. Възлага на „Градски транспорт“ ЕАД да осъществява отговорностите
по Споразумението от страна Община Варна.
5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска
предварително изпълнение на решението, за да се защитят особено важни
обществени интереси.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения?
Добромир ДЖИКОВ
Моторен кораб „Белла“. Уважаеми колеги, последното на основание
чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска предварително

изпълнение на всички решения до момента, за да се защитят особено
важни обществени интереси, включително и промяната в транспортната
схема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря. Режим на гласуване.

309-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 5 от
Закона за автомобилните превози, чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД16011109ВН/10.05.2016
г., Общински съвет – Варна реши:
1. Одобрява Споразумение за сътрудничество между Община Варна
и община Белослав, съгласно приложение, и възлага на кмета на Община
Варна неговото подписване.
2. Възлага на „Градски транспорт“ ЕАД да осъществява отговорностите
по Споразумението от страна на Община Варна.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска
предварително изпълнение на решението, за да се защитят особено важни
обществени интереси.
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 9, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-н Джиков. Преминаваме към точка десета от дневния
ред. Проекти за решения от ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност“.

X.
По точка десета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Туризъм, търговия и рекламна дейност“ относно:
(1) – изменение и допълнение на Наредба за реда за поставяне на
преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство
на територията.
Докл.: Марица Гърдева – Председател на ПК „ТТРД“
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-жо Гърдева, заповядайте.
Марица ГЪРДЕВА
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

310-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и
по предложение на Марица Гърдева – общински съветник с рег. №
ОС16000310ВН/15.04.2016 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва
чл. 36, чл. 6, ал. 2 и чл. 50, ал. 2 от Наредба за реда за поставяне на
преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на
територията, като същите придобиват следния вид:
Чл. 36. Срокът на действие на схемите по чл. 24, включително и за
сезонни преместваеми обекти, е 3 (три) години. Срокът на действие на
схемите по чл. 30 е до 3 години и се определя от комисията по чл. 32,
ал. 1. След изтичане на този срок се изработва нова схема по реда на
настоящата наредба.
Чл. 6. (2) Забраната по предходната алинея, отнасяща се до
изброените улици, включително и 20-те метра по тяхното протежение, не
се отнася до пунктовете за продажба на периодичен печат, дребно
пакетирани хранителни стоки и тютюневи изделия, както и сезонните
обекти по чл. 22, т. 4 от наредбата.
Чл. 50. (2) На заседанията на комисиите с право на съвещателен глас
присъства главният архитект на Община 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.

Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря на г-жа Гърдева. Давам Ви дума да отправите покана към
колегите.
Марица ГЪРДЕВА
Благодаря, колеги. От името на общината и нашата комисия, найучтиво ви каня и аз на 15-ти май, когато ще открием туристическия сезон
във Варна. В кутиите си сте получили покани. Заповядайте на тържествата.
Началото ще поставим с международния лекоатлетически маратон Варна,
който ще започне площад „Независимост“ от 9:30, ще се открие
посетителският център на римските терми, ще открием сезона на малките
римски терми и от 19:00 часа ще има концерт на входа на морската
градина. Моля, вземете си поканите и заповядайте на тържеството.
Лидия МАРИНОВА
Благодаря на г-жа Гърдева. Заповядайте, г-н Георгиев. Преминаваме
към точка единадесета от дневния ред.

XI.
По точка единадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ относно:
(1) – одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението
на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Варна за
периода 01.01.2015 г.-31.12.2015 г.
(2) – даване на съгласие и упълномощаване на кмета на Община
Варна да подписва Споразумения между Агенция за социално
подпомагане, чрез Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, Община
Варна и приемните семейства, във връзка с реализиране на проект
„Приеми ме 2015 г.“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г.
(3) – одобряване текст на Меморандума за сътрудничество между
Община Варна и „Елдрайв“ ЕАД за изпълнение на проект за изграждане
на Система за градска електромобилност в град Варна и упълномощаване
кмета на Община Варна да го подпише.
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“
Лидия МАРИНОВА
Заповядайте, г-н Георгиев.
Николай ГЕОРГИЕВ
Уважаема, г-жо Председател, уважаеми, колеги.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

311-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 1 от
Закона за регионалното развитие и чл. 91, ал. 3 и 4 от Правилника за
прилагане на закона за регионалното развитие и по предложение на кмета
на Община Варна с рег.№ РД16007126ВН/23.03.2016 г., Общински съвет –
Варна одобрява Годишния доклад за наблюдение изпълнението на
Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Варна и
Програмата за неговото изпълнение за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015
г., приложен към настоящото решение.
Лидия МАРИНОВА
Колеги, мнение и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.

Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Николай ГЕОРГИЕВ

312-11. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1 т. 7
от ЗМСМА, чл. 59 и чл. 61 от ЗМСМА и по предложение на кмета на
Община Варна с рег.№ РД16008327ВН/06.04.2016 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие и упълномощава кмета на Община Варна да подписва
Споразумения /приложени към настоящото решение/, между Агенция за
социално подпомагане, чрез Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна,
Община Варна и приемните семейства, при съобразяване на чл. 27, ал. 5,
чл. 31, ал. 4 и чл. 34а от Закона за закрила на детето, чл. 57а от Правилника
за прилагане на Закона за закрила на детето и чл. 4 от Наредбата за
условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни
семейства и настаняване на деца в тях, за отглеждане на дете от
професионално приемно семейство и от доброволно приемно семейство
във връзка с реализирането на Проект „Приеми ме 2015“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия
BG05M9OP0012.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер
BG05M9OP0012.003-0001-С01 и сключено Споразумение за партньорство
ВG03-ПС01-16 от 11.12.2015 г. между Агенция за социално подпомагане и
Община Варна.
Лидия МАРИНОВА
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 5, предложението се приема.
Николай ГЕОРГИЕВ

313-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56 от Закона за
устройството на територията и по предложение на кмета на Община Варна
с рег. № РД16010662ВН/03.05.2016г.:
1. Общински съвет – Варна одобрява текста на Меморандума за
сътрудничество между Община Варна и „Елдрайв“ ЕАД, относно
изпълнението на проект за изграждане на система за градска
електромобилност в градовете Пловдив, Стара Загора, Варна и Бургас;
2. В изпълнение на т.1, упълномощава кмета на Община Варна да
подпише Меморандума за сътрудничество между Община Варна и
„Елдрайв“ ЕАД, относно изпълнението на проект за изграждане на система

за градска електромобилност в градовете Пловдив, Стара Загора, Варна и
Бургас, приложен към настоящото решение;
3. Общински съвет – Варна дава съгласието си за учредяване в полза
на „Елдрайв“ ЕАД безвъзмездно право на прокарване и безпрепятствено и
законосъобразно ползване на двете зарядни станции и прилежащите две
паркоместа за срок от 3 /три години/.
Лидия МАРИНОВА
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Лидия МАРИНОВА
Благодаря на г-н Георгиев.
Николай ГЕОРГИЕВ
Благодаря.
Лидия МАРИНОВА
Преминаваме към разглеждане на предложение за решение от ПК
„Обществен ред и сигурност“ относно приемане на План защита на
населението при бедствия. Докладва г-н Неджибов. Преминаваме към
точка дванадесета от дневния ред.

XII.
По точка дванадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Обществен ред и сигурност“ относно:
(1) – приемане на План за защита на населението при бедствия.
Докл.: Неджиб Неджибов – Председател на ПК „ОРС“
Неджиб НЕДЖИБОВ
Уважаема, г-жо Председател. Уважаеми, колеги. На вашето
внимание е само една точка за решение.
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

314-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.
9, ал. 11 от ЗЗБ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД16008260ВН/05.04.2016 г., Общински съвет – Варна приема „План за
защита на населението при бедствия”, съгласно приложение към
настоящото решение.
Лидия МАРИНОВА
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
Благодаря Ви. Колеги, преминаваме към точка тринадесета от
дневния ред.

XIII.
По точка тринадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна в
общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Варна” ООД, „Спортен комплекс Варна” АД и определяне и
упълномощаване представителя на Община Варна в общото събрание на
съдружниците на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Лидия МАРИНОВА
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

315-13. На основание чл. 21, ал. 1, 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 и във връзка с
Покана рег.№ РД16010348ВН/27.04.2016 г. от Валентин Вълканов –
Управител на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Общински
съвет – Варна упълномощава представителя на съдружника Община Варна
– общинският съветник Кирил Георгиев Георгиев, да участва в Общото
събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна”
ООД, което ще се проведе на 17.05.2016 г. от 13:00 часа в зала
„Колегиум“, ет.І в сградата на Централно управление на дружеството, гр.
Варна, ул. “Прилеп“ № 33, и да гласува по посочените в предварително
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Отчет на Управителя за
дейността на дружеството през 2015 г.“ – Да участва в разискванията по
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на
Община Варна.
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на годишния
финансов отчет на дружеството за 2015 г.“ – Да участва в разискванията
по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на
Община Варна.
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разпределяне на печалбата на
дружеството за 2015 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на дипломиран експертсчетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на
дружеството за 2016 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна.

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на членовете
на одитния комитет на дружеството поради изтичане на мандата им.“ – Да
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на нови членове на
одитния комитет на дружеството.“ – Да участва в разискванията по тази
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община
Варна.
315-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на
съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД,
представителят на съдружника Община Варна общинският съветник
Кирил Георгиев Георгиев, на следващото заседание на Общинския съвет –
Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за
сведение.
Лидия МАРИНОВА
Мнения и съображения? Режим на гласуване.
Тодор БАЛАБАНОВ
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 6, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ

316-13. На основание чл. 21, ал. 1, 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 и във връзка с
Покана рег.№ ОС16000392ВН/09.05.2016 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 Общо
събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна” АД, което ще се
проведе на 15.06.2016 г. от 10:00 часа, а при липса на кворум – на
29.06.2016 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: „Отчет на Съвета на
директорите за дейността на дружеството през изтеклата 2015 г.“ Проект
за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на
директорите.“– Да участва в разискванията по тази точка и да гласува
с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на годишния
финонсов отчет на дружеството за 2015 г.“ Проект за решение: „Общото
събрание на акционерите приема годишния финонсов отчет на
дружеството за 2015 г.“– Да участва в разискванията по тази точка и да
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на решение за
разпределяне на печалбата на дружеството за 2015 г.“ Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2015 г.“ – Да участва в разискванията по
тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на
община Варна.
ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност
на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.“
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от
отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през
2015 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с
оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на одитор на
дружеството за 2016 г.“ - Да участва в разискванията по тази точка и да
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
316-13-1. 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.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 8, предложението се приема.
Преминаваме
към
следващото упълномощаване, по-скоро
определяне на представител и упълномощаване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7 от Наредба 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….. Ще направим
предложение за свой представител в общото събрание на акционерите на
МБАЛ „Света Анна“ АД, ЕИК 000090019, със седалище гр. Варна, адрес
на управление: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 100.
Колеги, давам думата на г-жа Гърдева. Давам Ви думата за
предложения.

Марица ГЪРДЕВА
Предлагам за наш представител доц. Антоанета Цветкова. Тя е
председател на ресорната комисия и мисля, че е съвсем редно.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имали други предложения, колеги? Не виждам други предложения.
Ще изчета остатъка от проекта за решение, като ще го подложа на
гласуване, в цялост.

317-13. На основание чл. 21, ал. 1, 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 г. – 2019 г., общинският съветник доц.
Антоанета Здравкова Цветкова за свой представител в Общото събрание
на акционерите на МБАЛ ”Света Анна – Варна“ АД, ЕИК 000090019, със
седалище гр.Варна и адрес на управление: гр. Варна, бул.“Цар
Освободител“ № 100.
317-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 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. № РД16010989ВН/09.05.2016 г. от д-р Гален Шиваров –
Изпълнителен директор на МБАЛ „Света Анна – Варна“АД, Общински
съвет – Варна упълномощава представителя на акционера община Варна –
общинският съветник доц. Антоанета Здравкова Цветкова, да участва в
Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД,
което ще се проведе на 07.06.2016 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум
– на 22.06.2016 г. от 11:00 часа, в заседателната зала на управлението на
болницата, с адрес: гр.Варна, бул. „Цар Освободител“ № 100, и да гласува
по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като има
следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Доклад на Съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2015 г.“ Проект за
решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2015 г.“ – Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Одобряване на годишния
финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор.“
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява
годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от
регистрирания одитор.“ – Да участва в разискванията по тази точка и
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на консолидирания
доклад за дейността за 2015 г.“ Проект за решение: „Общото събрание на

акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2015 г.. – Да
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на консолидиран
годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистриран одитор.“
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема
консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от
регистрирания одитор.“ - Да участва в разискванията по тази точка и да
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разпределение на печалбата на
дружеството за 2015 г.“ Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството
за 2015 г.“ - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с
оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност
на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.“
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от
отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през
2015 г.“ - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с
оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на регистриран одитор
за 2016 г.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира
предложения регистриран одитор за 2016 г.“ - Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в състава на Съвета
на директорите.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите
приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.“ - Да
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне на мандата на
новоизбрания Съвет на директорите.“ Проект за решение: „Общото
събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания
Съвет на директорите .“ - Да участва в разискванията по тази точка и
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.
ПО
ТОЧКА
10
ОТ
ДНЕВНИЯ
РЕД:
„Определяне
възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма
да бъде възложено управлението.“ Проект за решение: „Общото събрание
на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на
директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в
размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но
не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата,
установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9
от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения,

като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено
управлението могат да получават възнаграждението, в случаите, в които
това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.“ Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в капитала на
дружеството.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите
приема предложената промяна в капитала на дружеството.“ - Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в Устава на
дружеството.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите
приема предложената промяна в Устава на дружеството.“ - Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на община Варна.
ПО ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разни.“ - Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на община Варна.
317-13-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на
акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, представителят на
акционера община Варна общинският съветник доц. Антоанета Здравкова
Цветкова, на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да внесе
писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Д-р Липчев, заповядайте.
Петър ЛИПЧЕВ
Уважаеми колеги, аз няма да подкрепя това предложение. За мен,
според мен има по-подходящи кандидатури. В крайна сметка на този пост
беше д-р Ивайло Бояджиев, който си отиде. Считам, че в състава на този
Общински съвет има и лекари. Бих предложил д-р Ангелов. Колежката,
която е предложена, нямам нищо против нея, но тя е за първи мандат
общински съветник, вече и председател на комисията по „Здравеопазване“.
Не знам какъв опит има, т.е. като лекар-никакъв, докато, примерно в
случая д-р Ангелов, е бил поне контрольор на здравно заведение. Считам,
че неговите познания и медицински, и чисто административни, също са
добри. По този начин, така да се концентрира много отговорности в едно и
също лице, също в един и същ колега, не го подкрепям това нещо. Ако
правя предложение за представителя на бъде примерно д-р Ангелов в
Общото събрание на Света Анна.

Тодор БАЛАБАНОВ
Не мисля,че е много коректно от Ваша страна. Да, благодаря Ви. Д-р
Ангелов.
Веселин АНГЕЛОВ
Аз благодаря на д-р Липчев. Трябва да отбележа едно обстоятелство,
че имам трудови правоотношения с дъщерна фирма на Света Анна. Не
знам дали това е някакви юридически пречки създава.
Тодор БАЛАБАНОВ
Което е в противоречие със …
Веселин АНГЕЛОВ
Казвам го авансово преди гласуването. Не значи, че ще получа
подкрепа от колегите. Но работя в ДКЦ „Света Анна“ ЕООД….
Тодор БАЛАБАНОВ
Което е собственост на болницата…
Веселин АНГЕЛОВ
Значи, те са в някакви наеми отношения. Така, че не мога да
прецизно да изкажа мнение, но това е факта, който….
Тодор БАЛАБАНОВ
Подлагам на гласуване моето предложение, първо, след което ако не
събере необходимият брой гласове ще подложа предложението на д-р
Липчев на гласуване. Предложението за избор на доц. Цветкова за
представител, ведно с упълномощаването. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 38; против – 2; въздържали се – 4;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Преминаваме към точка четиринадесета от дневния ред.

XIV.
По точка четиринадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет на кмета на Община Варна за
изпълнението на решенията приети на Общински съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:
318-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна
приема отчет на кмета на Община Варна с изх. №
РД16009578ВН/19.04.2016 г., относно изпълнението на решенията на
Общински съвет – Варна, приети на заседания: № 34/21.07.2014 г., №
35/03.09.2014 г., № 36/11,12.11.2014 г., № 37/19.12.2014 г., № 38/23.12.2014
г., № 39/04.02.2015 г., № 40/30.03.2015 г., № 41/13.05.2015 г. и №
42/05,06.08.2015 г., съгласно приложение към настоящото решение.
Тодор БАЛАБАНОВ
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 3;
отсъстващи – 8, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към точка петнадесета от дневният ред.

XV.
По точка шестнадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на управителни,
контролни органи и представители на Община Варна в общото събрание
на търговските дружества, собственост на Община Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Няма постъпили в писмена форма предложения за освобождаване и
избор на членове на управители, контролни органи на търговски
дружества… и представители на Община Варна в общо събрание на
търговки дружества, собственост на Община Варна. Имате ли
предложения за решения в този смисъл? Няма. Преминаваме към точка
шестнадесета от дневния ред, комисия по… Заповядайте г-н Боев.
Преминахме към точка шестнадесета. Предложение ли ще правите?
Христо БОЕВ
Бих искал да помоля Общински съвет да ме освободи от работата ми
в комисията по Архитектура и да започна…
Тодор БАЛАБАНОВ
Не, не. Г-н Боев, това е точката представители в търговки дружества
и членове на съвета на директорите…
Христо БОЕВ
Извинявам се, ще изчакам следващата точка.
Тодор БАЛАБАНОВ
Комисиите са предпоследна точка преди дискусия с гражданите.
Преминаваме към точка шестнадесета от дневния ред.

XVI.
По точка шестнадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия
по приватизация и следприватизационен контрол относно:
(1) – финализиране на приватизационни процедури за обекти по
приходната част на „Годишния план за приватизация за 2015 г.“.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

319-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 и чл.
32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите, във връзка с изпълнение на свое решение № 31427/41/13.05.2015 г. на Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от
05.08.2015 г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване за
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул.
„Княз Борис I” № 64, по АОС № 7512/07.08.2013 г., представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 101351508.113.6.2 със
застроена площ 132 кв.м. и 4/5 идеални части от общите части на сградата,
сграда с идентификатор 10135.1508.113.4 със застроена площ 86 кв.м. и
земя 273 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор
10135.1508.113, целият с площ 738 кв.м., в качеството си на орган по чл. 3,
ал. 3, т. 2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:
1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника
„ФУУД ПРОДЖЕКТ ДРАЙВ“ ЕООД, с ЕИК 103923549, управлявано и
представлявано от Миряна Георгиева Филипова.
2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.
Варна, бул. „Княз Борис I” № 64, по АОС № 7512/07.08.2013 г.,
представляващ СОС с идентификатор 101351508.113.6.2 със застроена
площ 132 кв.м. и 4/5 идеални части от общите части на сградата, сграда с
идентификатор 10135.1508.113.4 със застроена площ 86 кв.м. и земя 273
кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1508.113,
целият с площ 738 кв.м. с „ФУУД ПРОДЖЕКТ ДРАЙВ“ ЕООД, с ЕИК
103923549, с управител Миряна Георгиева Филипова, при заплащане на
цена в размер на 192 000 лв. (сто деветдесет и две хиляди лева), без
включен ДДС, платима преди сключване на договора, без използване на
други законни платежни средства и след представяне на декларация за
произход на средствата.

Тодор БАЛАБАНОВ
…1.2. Съжалявам, да. Мнение и съображения? Това са от миналият
мандат, да. Приключили процедури, не виждам… Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 43; против –0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 8, предложението се приема.
Григор Григоров – „За“

320-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 и чл.
32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредбата за търговете и
конкурсите, във връзка с изпълнение на свое решение № 31547/41/13.05.2015 г. на Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от
13.08.2015 г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване за
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул.
„Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13 по АОС № 351/09.09.1997 г.,
представляващ ателие № 3, със застроена площ 58,91 кв.м., ведно с изба с
полезна площ 6,75 кв.м., заедно с 0,1681 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж, в качеството си на орган по чл. 3, ал.
3, т. 2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:
1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника
Деница Веселинова Янева.
2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на
Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане
на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от
тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.
Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13 по АОС № 351/09.09.1997 г.,
представляващ ателие № 3, със застроена площ 58,91 кв.м., ведно с изба с
полезна площ 6,75 кв.м., заедно с 0,1681 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж с Деница Веселинова Янева, при
заплащане на цена в размер на 54 900 лв. (петдесет и четири хиляди и
деветстотин лева), без включен ДДС, платима преди сключване на
договора, без използване на други законни платежни средства и след
представяне на декларация за произход на средствата.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имате думата за мнения и съображения. Отново процедура от
миналата година, предходният мандат. Не виждам. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 41; против –0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
Григор Григоров - „За“
Преминаваме към точка седемнадесет от дневният ред.

XVII.
По точка седемнадесет от дневния ред:
ОТНОСНО: Създаване на постоянни, временни и специализирани
комисии към Общински съвет – Варна, избор на председатели на комисии
и утвърждаване на съставите им.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Тодор БАЛАБАНОВ
Постъпили са в писмени заявления за участие и освобождаване от
съставите на комисиите. Първото заявление е постъпило от д-р Ивайло
Митковски, като същият иска да бъде освободен от ПК „Транспорт“.
Имате ли мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване.
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

321-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1
от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК „Транспорт“
общинския съветник Ивайло Христов Митковски.
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 2;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към следващата точка.

322-17. 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 и
във връзка с чл. 4, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол и чл. 17, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация и по предложение на кмета на Община Варна
вх. № РД16010912ВН/05.05.2016 г., Общински съвет – Варна създава
Комисия по приватизация и следприватизационен контрол и избира за
председател Петя Василева Енева и Стефка Петрова Петрова за секретар.

Имате думата за мнения и съображения. След като утвърдим …
следващата точка от дневният ред, състава на комисията, ще имаме
възможност да изберем и заместник-председател от състава й. Не виждам
мнения и съображения. Режим на гласуване.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 2 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол и чл. 17, ал. 4 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 Комисията по
приватизация и следприватизационен контрол, както следва:
- от администрацията на Община Варна:
- Петя Василева Енева;
- Стефка Петрова Петрова.
- от Общински съвет – Варна:
1. Божидар Костадинов Чапаров
2. Димитър Господинов Колев
3. Добромир Йорданов Джиков
4. Иван Димов Иванов
5. Иво Славеев Иванов
6. Марица Димитрова Гърдева
7. Мартин Петров Андонов
8. Мартин Йорданов Марков
9. Милена Славова Димова
10. Надя Иванова Георгиева
11. Неджиб Ремзиев Неджибов
12. Николай Стоянов Малев
13. Петър Николаев Липчев
14. Славчо Славов Славов
15. Станислав Георгиев Иванов
16. Христо Атанасов Атанасов
17. Януари Марков Вичев
18. Янко Петров Станев
Тодор БАЛАБАНОВ
На микрофон … на микрофон ли … как са направени заявленията?
Припомнете ми само, защото не са ми дадени. Устно сте ги направи на … в
заседание? Ще помоля да ги направите отново за да можем да ги включим
и да ги гласуваме. Те са направени устно, няма прието решение тогава,
затова не са ми подадени. За това казвам. Моля, някой да стане и да ги

направи предложенията и ще ги включа за гласуване.Няма как да ги
включа. В противен случай, направени предложения, не гласувани на
предходно заседание. Заповядайте, г-н Георгиев.
Кирил ГЕОРГИЕВ
В предното заседание на общинският съвет, понеже пак се повдигна
въпросът за тази комисия. Аз сега ще повторя това, което бях казал. Значи,
аз предложих тогава – Григор Григоров, Светлан Златев, Антоан Влаев и
аз, да бъдем включени в тази комисия понеже нямаше кандидати, тогава.
Сега, вече официално, предлагам…
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви, ще ги подложа на гласуване заедно, ако нямате нищо
против с постъпилите писмени предложения. Г-н Вичев.
Януарий ВИЧЕВ
Аз искам да направя предложение също за г-н Христо Боев и Милена
Георгиева.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, ние докато нямахме никакви предложения…. Предложения
също така, записахте ли ги, за Милена Георгиева и Христо Боев. Значи,
освен изчетените от мен предложения, ще изчета направените от колегите
току що – Григор Григоров, Светлан Златев, Антоан Влаев, Кирил
Георгиев, Милена Георгиева и Христо Боев, заедно с останалите
изчетените от мен. Имате думата за мнения и съображения по така
направените предложения. Колеги, още някой няма ли да изрази желание,
защото гледам, че е четен брой … съставът на комисията, 26. Слушам. Г-н
Борислав Нанков. Благодаря ви. Подлагам на гласуване целият състав от
вече 27 души. Стана… да де, то почти сесия стана. Да. Съвместни
заседания, Общински съвет и комисия по приватизация. Няма да стигнат
средствата за възнаграждение. Аз затова се притеснявам. Колкото повече
са, толкова по-ниски възнаграждения. Режим на гласуване.
Янко СТАНЕВ
/н.р./
Тодор БАЛАБАНОВ
Нека поне да мине гласуването д-р Станев.
Тодор БАЛАБАНОВ

323-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 2 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 17, ал. 4 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 Комисията по
приватизация и следприватизационен контрол, както следва:
- от администрацията на Община Варна:
- Петя Василева Енева;
- Стефка Петрова Петрова.
- от Общински съвет – Варна:
1. Димитър Господинов Колев
2. Антоан Николаев Влаев
3. Божидар Костадинов Чапаров
4. Борислав Пламенов Нанков
5. Григор Асенов Григоров
6. Добромир Йорданов Джиков
7. Иван Димов Иванов
8. Иво Славеев Иванов
9. Кирил Георгиев Георгиев
10. Марица Димитрова Гърдева
11. Мартин Петров Андонов
12. Мартин Йорданов Марков
13. Милена Димитрова Георгиева
14. Милена Славова Димова
15. Надя Иванова Георгиева
16. Неджиб Ремзиев Неджибов
17. Николай Стоянов Малев
18. Петър Николаев Липчев
19. Светлан Костов Златев
20. Славчо Славов Славов
21. Станислав Георгиев Иванов
22. Христо Атанасов Атанасов
23. Христо Бойчев Боев
24. Янко Петров Станев
25. Януарий Марков Вичев
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 14, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Имаме утвърден състав на комисията по приватизация и
следприватизационен контрол. Антоан Влаев – „за“ , Валентин Станев – за,
Лидия Маринова – „за“, Заместник-председател… Предлагам ви за
заместник-председател да бъде избран Димитър Господинов Колев на
комисията. Имате думата за други предложения. д-р Станев също – „за“ за
протокола. Няма други предложения колеги. Подлагам на гласуване, така
направеното от мен предложение. Режим на гласуване.

324-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 2 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 17, ал. 4 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет – Варна избира за заместник-председател на Комисията
по приватизация и следприватизационен контрол Димитър Господинов
Колев.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
По отношение на следващата комисия. Има постъпило заявление, 3
броя заявления всъщност, за утвърждаване състав на Наблюдателната
комисия. Заявленията са, както следва: Валентин Петров Станев, Милена
Славова Димова и Юлияна Атанасова Боева. Имате възможност да се
включите също така в работата и на тази комисия, и се надявам на
активност, както и при приватизацията. За да не ме пита колегата Боев пак
на следващата сесия, че по неговата линия и журналистите почнаха да
питат. Не виждам. Подлагам на гласуване така направеното предложение
за състав на комисията, на Наблюдателната комисия.

325-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 170, ал. 2
от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража,
Общински съвет – Варна утвърждава състав на Наблюдателната
комисия, както следва:
1. Валентин Петров Станев;
2. Милена Славова Димова;
3. Юлияна Атанасова Боева.
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0;
отсъстващи – 11, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, имате думата за предложение за председател на комисията,
така сформираната, от трима души от, които аз виждам само една
алтернатива честно казано, защото другите, двама от членовете са
председатели на други комисии.
Янко СТАНЕВ
/н.р/

Тодор БАЛАБАНОВ
Да. Предлагате Валентин Станев. Добре. Има ли други предложения?
Не виждам. Режим на гласуване.

326-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 170, ал. 2
от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража,
Общински съвет – Варна избира за председател на Наблюдателната
комисия Валентин Петров Станев.
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 4;
отсъстващи – 10, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Преминаваме към…а, има ли други заявления колеги за участие в
комисии, за напускане състава на комисии? Заповядайте.
Христо БОЕВ
Моля, да бъда освободен от работа от комисията по Архитектура и
да започна работа в комисия по „Обществен ред и сигурност“. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Подлагам на гласуване освобождаването от състава
на комисия по Архитектура на колегата Христо Боев и приемането му за
член на комисия „Обществен ред и сигурност“. Мнение и съображения
имате ли колеги? Г-н Карбов изрази желание. Режим на гласуване.

327-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1
от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК “Архитектура,
строителство, устройство, организация и развитие на територията на
общината и населените места” общинския съветник Христо Бойчев Боев.
327-17-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2
от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет – Варна решава общинския съветник Христо Бойчев
Боев да бъде член на ПК “Обществен ред и сигурност”.
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1;
отсъстващи – 7, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Колеги, има ли други предложения по отношение на комисиите.
Отново призовавам „Правна комисия“ и комисия „Конфликт на интереси“
си стоят празни. За „Конфликт на интереси“ няма ограничения, може да

участвате в състава и без да се налага да напускате друга комисия. Имайте
предвид, че дори не можем да си изпълним задълженията по Закона за
конфликт на интереси, да публикуваме декларациите, тъй като първо
трябва да минат през специалната комисия по „Конфликт на интереси“,
след което да бъдат публикувани на сайта. Декларациите за конфликт на
интереси на практика стоят в деловодството. Трима е минимума. Няма
никакво изискване дали…..
Янко СТАНЕВ
/н.р/
Тодор БАЛАБАНОВ
Няма никакво изискване дали… През предходният мандат е
заседавала не повече от пет, шест, пъти.
Янко СТАНЕВ
/н.р/
Тодор БАЛАБАНОВ
Не е вярно, не. Аз бях член. Янко Станев, Мартин Марков, Пейчо
Бюлбюлев, Борислав Нанков, момент…. момент….. не мога да ги
запиша…Момент, докъде стигнахме? Момент. Петър Липчев, Иван
Иванов, Димитър Колев, Милена Димова, оператора на камерата също
вдигна ръка, Борислав Нанков, Светлан Златев, Антоан Влаев, Юлияна
Боева, Григор Григоров, Кирил Георгиев, Калин Калевски. Да не
пропускам някой само да не се обиди? Да, ще имаме възможност за
следващото заседание… Янко Станев – отвод. Значи, изчитам
кандидатурите за участие в комисията: Мартин Марков, Пейчо Бюлбюлев,
Петър Липчев, Иван Иванов, Димитър Колев, Милена Димова, Борислав
Нанков, Юлияна Боева, Светлан Златев, Кирил Георгиев, Калин Калевски.
Има ли други желаещи? Антоан Влаев и Стен Лазаров. Колеги, подлагам
на гласуване предложението за утвърждаване на състав на специална
комисия „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.
Режим на гласуване.

328-17. 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 и
във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси, Общински съвет – Варна избира за членове на
постоянна комисия „Предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси” следните общински съветници:
1. Антоан Николаев Влаев
2. Борислав Пламенов Нанков
3. Димитър Господинов Колев

4. Иван Димов Иванов
5. Калин Светославов Калевски
6. Кирил Георгиев Георгиев
7. Мартин Йорданов Марков
8. Милена Славова Димова
9. Пейчо Иванов Бюлбюлев
10. Петър Николаев Липчев
11. Светлан Костов Златев
12. Стен Иванов Лазаров
13. Юлияна Атанасова Боева
Резултати от гласуването: за – 38; против – 1; въздържали се – 4;
отсъстващи – 8, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Очаквам предложение за председател на комисията. Г-н Григоров,
Светлан Златев предлагате? Г-жо Гърдева.
Марица ГЪРДЕВА
Аз предлагам колегата Калин Калевски.
Тодор БАЛАБАНОВ
Г-н Атанасов? Мартин Марков – предложение на г-н Атанасов.
Други предложения, колеги? Подлагам на гласуване предложението на
Григор Григоров за председател на комисията по конфликт на интереси да
бъде избран Светлан Златев. Режим на гласуване.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

329-17. 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 и
във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси, Общински съвет – Варна избира за председател
на комисия “Предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси” Светлан Костов Златев.
Резултати от гласуването: за – 14; против – 1; въздържали се – 23;
отсъстващи – 13, предложението не се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Подлагам на гласуване предложението на Марица Гърдева за Калин
Калевски за председател на комисията. Режим на гласуване.

330-17. 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 и
във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси, Общински съвет – Варна избира за председател
на комисия “Предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси” Калин Светославов Калевски.
Резултати от гласуването: за – 26; против – 0; въздържали се – 13;
отсъстващи – 12, предложението се приема.
Тодор БАЛАБАНОВ
Честито на г-н Калевски. Колеги, други заявление за участие в
„Правна комисия“? Не виждам. На следващото заседание ще имате
възможност пак да се предложите. Не виждам други предложения за
участие в комисии, колеги. Преминаваме към точна осемнадесета от
дневният ред.

XVIII.
По точка осемнадесета от дневния ред:
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите.
Тодор БАЛАБАНОВ
Има ли ….? Не виждам граждани в залата, които да желаят да
участват в дискусия с нас, поради което закривам заседанието на
Общински съвет – Варна, осмото заседание.
Поради изчерпване на дневния ред обявявам Осмото заседание за
закрито.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА

_____________________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”

________________/Ю. ПЕТКОВА/
СЪГЛАСУВАЛ:
__________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/

