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ПРОТОКОЛ 
 

                       № 4 
 

Днес  04.02.2020 г. от 16.00  часа се проведе заседание на ПК “Култура 
и духовно развитие”. 

На заседанието присъстваха: 
  Димитър Чутурков - Председател  
  Антон Апостолов 
  Йорданка Проданова  
  Калин Михов 
  Костадин Костадинов 
  Милена Димова 
  Петко Петков 
  Христо Боев 
 
 Отсъства:  Николай Евтимов. 
 
 Присъстваха още:  Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет 

– Варна, Бранимир Балачев – Председател на ПК „Финанси и бюджет“, 
Мартин Златев – общински съветник, Стела Николова – общински съветник, 
Антония Йовчева– Директор на дирекция „Култура и духовно развитие”,   
Пламена Николова – репортер в Медия груп 24 ЕООД, Георги Костов – 
управител на „Смарт Хоум Сис“ ООД, собственик на медия „Нова Варна“, 
Мария Генчева – представител на СНЦ „Културно пространство“, Божидар 
Венков – управител на „Мед консулт“, Невяна Троянска - издател на Венис 
груп, Руслан Йорданов – управител на Роял Комюникейшън, г-жа Веселина 
Савова – управител на Информационна агенция „ВИ ЕС МЕДИА“, и. 
Велина  Марковска –  представител на Медицински университет „Проф. 
Параскев Стоянов“, Лиляна Трънкова – кореспондент на „ПРО НЮЗ 
България“ АД,  Десислава Василева – репортер в Радио „Фокус“ – Варна, 
Нася Атанасова – управител на ТВ „Черно море”, Наталия Господинова – 
Главен редактор на Дарик радио – Варна, Даниела Фархи – кореспорндент 
на Труд медиа ЕООД, адв Росица Николова – адвокат довереник към 
Общински съвет - Варна.    

 
Председателят на ПК „Култура и духовно развитие”,   предложи 

заседанието да протече при следният  
 

ДНЕВЕН РЕД 
 
1. Разглеждане на предложения от медии, а именно: 
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1.1. Предложение от Кирил Налджиев – управител на Медия груп 24 
ЕООД с  рег. № РД19023300ВН/10.12.2019 г., относно отразяване на 
културни, спортни и други значими събития на Община Варна. 

1.2. Предложение от Георги Костов – управител на „Смарт Хоум Сис“ 
ООД, собственик на медия „Нова Варна“ с  рег. № 
РД19023565ВН/12.12.2019 г., относно отразяване на културни, спортни, 
социални и други значими събития на Община Варна. 

1.3. Предложение от Ангел Стефанов – управител на СНЦ „Културно 
пространство“ с  рег. № ОС19000725ВН/28.11.2019 г., относно отразяване 
на културно-историческото наследство и културните събития във Варна. 

1.4. Предложение от Иво Тодоров – управител на „Барометър“ ЕООД 
с  рег. № РД19024081ВН/19.12.2019 г., относно медийно отразяване на 
значими събития на Община Варна. 

1.5. Предложение от Божидар Венков – управител на „Мед консулт“ с  
рег. № РД19024193ВН/20.12.2019 г., относно отразяване на дейностите на 
Община Варна в сферата на здравеопазването. 

1.6. Предложение от Невяна Троянска, издател на Венис груп с рег. № 
ОС20000014ВН/08.01.2020 г., относно медийно партньорство и 
популяризиране на Варна.   

1.7. Предложение от Руслан Йорданов – управител на Роял 
Комюникейшън с рег. № ОС20000009ВН/06.01.2020 г., относно 
популяризиране на събитията и туристическите услуги в Община Варна. 

1.8.  Предложение от Веселина Савова – управител на информационна 
агенция „ВИ ЕС МЕДИА“ с рег. № РД20000182ВН/06.01.2020 г., относно 
проект „Публичност и прозрачност на дейността на Общински съвет – 
Варна“.   

1.9. Предложение от проф. д-р Красимир Иванов – ректор на 
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ с рег. № 
РД19024278ВН/23.12.2019 г., относно създаване на ежеседмична рубрика 
„Варна - град на младите“  в програмата на обществена телевизия на MU-
Vi.tv. 

1.10. Предложение от Гергана Мечкова – управител на „Фокус Нунти“ 
ООД с рег. № РД20000482ВН/10.01.2020 г., относно реализиране на 
предаване „варна на Фокус“ в ефира на радио „Фокус Варна“, посветено на 
Община Варна. 

1.11. Предложение от Преслава Паунова – директор „Реклама“ – 
Външни комуникации на „ПРО НЮЗ България“ АД с рег. № 
ОС2000059ВН/24.01.2020 г., относно   популяризиране на Община Варна и 
и представяне на възможностите за туризъм. 

1.12. Предложение за съвместна дейност от Нася Атанасова – 
управител на ТВ „Черно море” с рег. № ОС20000062ВН/27.01.2020 г., 
относно продължаване на сътрудничество за реализиране на ТВ предаване 
за излъчване по ТВ „Черно море” – „Европейска Варна”. 
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1.13. Предложение от Наталия Господинова – Главен редактор на 
Дарик радио – Варна с  рег. № РД20001739ВН/27.01.2020 г., относно 
съвместен медиен проект „Зала Пленарна“ на Дарик радио, Община Варна 
и Общински съвет – Варна. 

1.14. Предложение от Кристина Николова – директор „Реклама“ на 
Труд медиа ЕООД с рег. № ОС20000061ВН/27.01.2020 г.,  относно 
представяне на инфраструктурни проекти и дейностите в образованието. 

 2. Разни. 
 
          Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за - 5 против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема.; 

 
ПЪРВА ТОЧКА 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Колеги, предлагам да разгледаме предложение от Кирил Налджиев – 

управител на Медия груп 24 ЕООД с  рег. № РД19023300ВН/10.12.2019 г., 
относно отразяване на културни, спортни и други значими събития на 
Община Варна. 

Предлагам да имаме регламент да дадем възможност в рамките на две 
минути да дадем думата на всяка една от медиите, за да запознае с 
медийния проект и да предостави допълнителна информация. След това 
изказване на членовете на комисия и вземане на решение. 

 
Давам думата на Пламена Николова – репортер в Медия груп 24 

ЕООД. 
   

Пламена НИКОЛОВА 
Репортер съм към „Варна 24“, което е част от „Медия груп 24“. 

Медията има сайт в Пловдив, Русе, Бургас, Благоевград и Варна. Смята, че 
се доказали, като надежден партньор в отразяване на всички събития във 
всички сфера на живота, както чрез видео интервюта, така и активна 
дейност лично от страна на редакторите, колегите от Пловдив. 
Популяризираме всичко добро, което се случва във Варна и останалите 
градове, в които имаме сайтове. Смятам, че можем да бъдем полезни 
отново с едни задълбочени, коректни, и обективни новини, които да 
представяме на нашата аудитория. Тя никак не е малка. Както и вчера 
казах четиридесет хиляди дневно са посещенията в сайта, около половин 
милион месечно. Ако имате някакви въпроси? Отчетът, който Ви 
представих, сочи, че материалите, които ние сме изготвили в рамките на 
месеците, в които трае договорът ни, са на стойност около сто шестдесет и 
осем хиляди лева към момента. Смятам, че сумата, която искаме е съвсем 
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обективна, за да можем отново по-пълноценно и така да отразяваме, това 
което се случва във Варна. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Благодаря Ви. 
Моля за Вашите мнения и становища. 
 
Костадинов КОСТАДИНОВ 
Понеже споменахте, че стойността е сто шестдесет и осем хиляди 

лева на отразените материали, приблизително. Ако сега комисията не 
гласува тази сума означава, че „Варна 24“ няма да отразява нищо от 
работата на Общината?  

 
Пламена НИКОЛОВА 
Разбира се, че не означава, но ще бъде по-ограничен ресурс и 

капацитет за да акцентира по-задълбочено, ако всичко което се случва и то 
във всички сфери. Разбира те, че и време и техника е нужна също така. 
Разбира се, че не е вярно, че няма да отразява, просто няма да може 
толкова пълнокръвно. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
А, бихте ли отразили материал, който разкрива дейности в работата 

на общинската администрация и съответно проблеми във 
функционирането на кметския екип, хипотетично или  примерно да кажем 
сигнали за скандално поведение на кмета на Варна. Бихте ли отразили 
нещо подобно, след като вече имате договор с Общината? 

 
Пламена НИКОЛОВА 
Да, стига да има доказателства за това. Стига да има неоспорими 

факти, предоставени. Много сигнали до медията ни са били изпращани до 
институциите, не само до Община Варна. Вземани са мерки и по този 
начин се отразяват и двете страни. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Едни медии искат средства, за да отразяват Община Варна, а други 

медии не искат. Има и национални медии, като „Труд“ и 24 часа. Има 
медии, които са тясно профилирани. Как по какъв начин, критерий 
решаваме на кого даваме и на кого не даваме? Това създава проблем между 
медиите и властта. Има граница между тях и в случая тази граница се 
размива и медиите започват да обслужват властта по договор. 
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Димитър ЧУТУРКОВ 
На предходното заседание поискахме отчетите, които са ни 

предоставени и общинските съветници са запознати с това какво е било 
планирано. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Вие знаете, че тази комисия всъщност я отложихме в тази част. 

Просто, наистина, защото и предния път общо взето и тези приказки от 
колегата г-н Костадинов бяха изречени. Защо тези? Защо ония? Дали 
имаше съмнение за това, че едва ли не се купуват медии и така нататък.  
Сумата настина не е малка. Между другото, знаете, че всеки ден има 
заседания на комисии. Всеки ден исканията повече няколко пъти от 
колкото е възможността на нашия бюджет да поеме, като възможност за 
приходи. В тази връзка и водени, имено от това да не бъдем по някакъв 
начин уязвени за това, че ядва ли не купуваме медии, първо принципа на 
искане е всяка една медия, които са присъстват, най-вероятно има и 
отсъстващи, те са подали искания за отразяване, защото имаме такъв 
параграф. Имаме такава услуга, че бихме искали дейността на Общината, 
не на кмета, не на моята, не неговата, не който и да е било, на Общината да 
бъде отразявана, както по отношение на обществено политическия живот, 
така и по отношение на спорта, образованието и така нататък. 
Кандидатствали са тези, които са счели, че има интерес да кандидатстват. 
Аз не мога да знам, защо „Морето.нет“ не е кандидатствало. Не мога да 
знам, защо някои от големите медии не е кандидатствала, но виждам има 
сериозни медии, които също са кандидатствали. Така че, въпроса за това, 
коя медия, как да отразява определени събития, е въпрос на медия. Искам 
да кажа неща, което е много важно, ако публикувам нещо, което някой е 
казал, и аз водя дело, например срещу едно предаване съдебен спор, за 
подобен род изявления. Ако публикувам нещо, аз отговарям заедно с този, 
които е подал тази информация. За това няма медия, поне аз не знам, която 
да публикува всичко без да направи необходимите проверки. Говорихме за 
фалшиви новини и така нататък. Решение е на всяка една медия, какво ще 
публикува, и тя си носи последицата за това. Дали ще публикува 
определено събитие, дали няма да го публикува, как ще го публикува, тя си 
носи отговорността. Така че, ние тук, всичките, нито пък Общината може 
да дава насока, коя медия какво ще публикува. Аз не знам. Има ли някой 
ръководен фактор на Общината или на Общински съвет да е влиял върху 
някой медия? Ако е имало такова нещо нека да го кажат. Така че, донякъде 
аз съм съгласен, за това че трябва да има някакъв подбор. Между другото 
нашата група съвсем сериозно погледана тези неща. Ние не идваме 
неподготвени на тази среща. Действително исканията са прекалено много 
и като човек, който в края на краищата, днес още в последния момент 
готвя дневния ред на финанси, за да мога да намеря място на всяко едно 
искане, което една или друга комисия, е приела. Защото се оказва, че 
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голяма част от средствата ги няма и да ги утвърдим ползата е никаква, и на 
всичките медии да утвърдим парите, ако няма от къде да ги вземем, 
съгласете се, че няма от къде да ги дадем. За това се опитахме да поискаме 
някаква ориентация, до колкото за един ден и половина това е възможно, 
кои медии биха отразявали или биха покрили по-широк кръг от жителите 
на Варна, най-вече, защото нас това ни интересува в дейността на 
Общината е чисто регионална. Имаме виждане в гласуване, което колегите 
ще направят.  Така че, начина по които го подбираме ще бъде имено този. 
Нямаме намерение никого да купуваме, защото не смятаме, че нещо 
правим, както не трябва. Дали някоя медия ще отрази някой факт или не си 
е негова работа.  Нашето мнение е, че „да“, действително при този бюджет 
и тези искания, средствата, които са отпуснати за медийното подпомагане 
са прекалено много и най-вероятно ще има недоволни от нашето решение, 
по отношение на някое от гласуванията от една страна, и второ с това 
показваме, че нямаме никакво отношение към конкретна медия и така 
нататък. Моля, да имате предвид, защото действително парите не стигат. 
Това трябва да е ясно на всички и на господата от медиите, които 
представляват тук.  

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Принципната позиция на съветници се изясни. Предлагам в по-

делови порядък да минем конкретните предложения.  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Аз имам предложение конкретно. Не конкретно към първата медия, 

защото се оказа, че едва ли не, ние я натоварихме, а към всички медии. 
Към всички медии, тъй като от разбивката, която съм направил от шест 
медии наминалата година в момента са четиринадесет медии, които са 
заявили финансиране. Още веднъж ще съобщя сумата 336 хил. лева без 
ДДС, тоест данъкоплатците това е близо 400 000 лева. Сумата е много 
голяма и към всяка една от медиите, която е била предният път, аз ще 
задам въпрос без да съм член на комисията. Получи огромна разлика 
между финансирането миналата година, когато Варна беше Европейска 
столица и се финансираше много спорта и така нататък. Сумите, които са 
сега, са едва ли не два и три пъти по-високи. Това нещо излиза от отчетите, 
които са отправили. Медиите са търговски дружества. Те си печелят по 
друг начин. Отразяват се и ако не отразят една новина, те няма да бъдат 
четени т.е. това е пазарната икономика. Аз също съм на пазарния принцип 
в живота. Когато те отразявате, четат те. Дават те реклама, печелиш. Това е 
положението. Всяка една от медиите ще каже финансовата част.  

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
От членовете на комисията има ли някаква позиция или беше 

изразена от Председателя на групата?  
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Предлагам да гласуваме предложението за „Медия груп 24“.   
 

         ПК „Култура и духовно развитие“ дава положително становище и 
препраща горецитираното предложение към ПК „Финанси и бюджет“ за 
вземане на окончателно решение. 

 
          Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за - 4 против - 0; въздържали се - 3, 
предложението се приема. 

 
Второто предложение е от Георги Костов – управител на „Смарт Хоум 

Сис“ ООД, собственик на медия „Нова Варна“ с  рег. № 
РД19023565ВН/12.12.2019 г., относно отразяване на културни, спортни, 
социални и други значими събития на Община Варна. 

 
Давам думата на Георги Костов – управител на „Смарт Хоум Сис“ 

ООД, собственик на медия „Нова Варна“. 
 
Георги КОСТОВ 
Уважаеми, г-н Председател, Уважаеми, съветници. Слушах 

дискусията преди малко, както уважаеми я съветник се изрази, „да“ 
медиите са търговски дружества. Като всички търговски дружества, 
медиите не спират да са в развитие, в техника, в популяризация. „Нова 
Варна“ е една от най-големите медии във Варна има над тридесет милиона 
посещения годишно за 2019 г. на 30 млн. посещения и е водеща в този 
фактор. Също така, медията притежава  и най-големия социален кръг, най-
голямата социална страница във варненската аудитория. Видимо е и от 
самата медия и от социалните мрежи, че е може би най-посещаваната. В 
търговската дейността, която извършва медията, по Закона за авторското 
право факти, новини и събития не подлежат на авторско право. Не знам 
дали сте запознати. Медията се стреми да достигне до по-голяма 
аудитория, както всяка една медия от всички колеги и така нататък. В този 
стремеж медиите, достигайки до тази аудитория, предвиждат повече 
рекламодатели, повече реклами, повече печалби и така нататък. Обаче 
когато една медия се разрасне достатъчно много и достигне до по-голям 
кръг от читатели, тя има социална отговорност също така, и имено заради 
това сме отправили предложение към община Варна, за да можем не само 
определени събития и определени неща в дейността си да включим, но да 
включим много по-голям кръг от дейности и неща, които да достигнем до  
о-голям кръг от хора. 
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Димитър ЧУТУРКОВ 
Вие кандидатствате сега за първи път? 
 
Георги КОСТОВ 
За първи път.  
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Офертата е 42 800 лева без ДДС. 52 800 лева с ДДС. Членовете на 

комисията, мнения и съображения? 
 
Стела НИКОЛОВА 
Искам да се изкажа въобще за всички сайтове. Първо смятам, че 

община Варна има сайт, който е по-малко посещаван. На този сайт се 
разпространяват новини. Могат да се разпространяват. Не виждам смисъл, 
да раздаваме парите на варненци, за да бъдат уведомявани какво се случва 
в община Варна през варненски сайтове, които така или иначе работата им 
е да информират варненци, какво се случва във Варна. Предвид, че 
специално сайта „Нова Варна“ твърде едностранчиво поднася информация, 
аз не смятам, че е необходимо всички варненци да плащат за получаване 
по този начин информация. Ако те желаят да се информират за работата на 
община Варна, какво е свършила община Варна, могат да го направят на 
сайта. Има други медии, които вършат друга работа и това, което 
извършват като дейност, има някакъв смисъл, които не се извършва от 
сайта на Общината, но да раздаваме парите на варненци по този начин, 
информирайки се те от четиридесет сайта по  един и същ начин, защото 
както се представят новините в сайта на община Варна, така могат да се 
представят в сайта „Нова Варна“. Не виждам разлика. Смятам, че парите 
на варненци, трябва да се изразходват по начин, който тях да ги 
удовлетворява и те да не получават една и съща информация от петнадесет 
медии.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
В потвърждение на това, което каза колежката Николова, искам да 

кажа, че сайта „Варна.бг“ според мен с най-големите посещения във 
Варна, така че в това отношение, доводът е много на място. На Второ 
място, смятам и аз щях да го предложа, като заключително решение, което 
да бъде прието в точка „Разни“, пък и то е по принцип в Етичния кодекс на 
българската журналистика, че когато има подобни договори, те трябва да 
бъдат отбелязвани с карета или банери в заглавните страници на 
съответните медии в интернет. Примерно в това отношение е много 
коректно, макар че аз не го споделям като практика, смята че е порочна 
практика, но в този случай коректно обявено следствие на сключен 
договор е финансовата помощ, която „Америка за България“ оказва на 
„Медия пул“, на „Капитал“, на „Дневник“ и на „Уеб кафе“. Има карета, 
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които казват, този сайт получава финансова подкрепа, помощ, от фондация 
„Америка за България“ и съответно, когато има отделни статии, които са 
пуснати със съдействието на съответната фондация, отдолу се пише 
платено съобщение. Редно би било, след като се сключват такива договори, 
за да стане ясно, че съответната статия не е просто отразяване, а отразяване 
в резултат на договор за отразяване да се пише, че е платена и отделно от 
това да има и каре, където да стане ясно, че съответната медия получава 
финансиране в размер на един колко си лева, защото това е момента на 
прозрачност, за които смятам, че всички ние не би следвало да имаме 
някакви противоречия по отношение на неговото приемане.  За да стане 
ясно, че съответната медия има договорни отношения с Общината. Хората, 
които е четат да знаят и всеки да си прави заключенията. Това ще го 
предложа в точка „Разни“. Не сега, защото те се гласуват едно след друго 
предложенията. Като общо, което да бъде задължение на всяка една, и 
между другото смятам, че така е редно. Не съм си правил труда да гледам 
Етичния кодекс на българската журналистика, но така или иначе, можем 
веднага да го проверим. Имаме и практиката, която е с доста по-големи 
медии, които са и национални освен това, споменатите вече с фондации, 
които са отгоре на всичко и чужди. Смятам, че тази практика трябва да 
продължи по този начин. Така е редно.  

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Имам едно питане. Тъй като и аз инвестирам в нова техника и по 

същия начин за търговското дружество ще отговоря на господина. Това не 
е причина според мен да се каже искаме пари. Имам едно питане към 
Вашата медия. Вие радиочестотен спектър имате ли? Нещо плащате ли 
допълнително, извън интернет пространството.  

 
Георги КОСТОВ 
Ние плащаме различни необходими разходи, свързани с поддръжката 

на една медия. Имайте предвид, че тук има колеги от различен тип медии 
от телевизията, от радио. Това са различни медии с различна аудитория. За 
да достигнете до някаква аудитория, първо са необходими средства и е 
необходимо време. Това е инвестиционен процес, който продължава доста 
дълго във времето. За да достигнем до тази аудитория, до която сме 
достигнали 2019 г., ние сме минали един дълъг път от над шест години, в 
който сме претърпели нашето бизнес развитие. Нямаме радиочестотна 
чистота поради простата причина, че не сме радио.  

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Защото сумата, която заявявате е близо петдесет хиляди лева.  
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Георги КОСТОВ 
Имайте предвид, че в интернет пространството, ние сме най-

посещаваната медия за четене на новини.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Мога ли само едно изречение да кажа във връзка със сайта на 

Общината, защото двамата колеги вземаха отношение по този въпрос. Да. 
Общината има сайт. Той е официален сайт, където се публикуват 
съобщение и други такива официални събития, или пък действия, които 
Общината извършва. Според мен сайта на Общината не е четиво за всеки. 
Там влизат тези, които искат да разберат дали примерно определен ПУП е 
влязъл в сила или нещо друго. Докато Общината има много друга дейност, 
която развива - дава пресконференции. Примерно това събитие, което е 
днес, няма как да го прочетете на сайта на Общината, по простата причина, 
че това е едно заседание на комисия. За това считам, че тя се нуждае от 
публично от дейността и Общински съвет и Общината. Има логика в това 
някъде да бъде вписано и тези, които получават такава помощ, но това е 
въпрос на последяващите  договаряния. Аз не виждам, защо и едва ли има 
медия, която би получила такова подпомагане с цел да сме сигурни, че 
всичко, което се случва в Общината ще бъде отразявано. Има и нещо 
друго, че различните медии имат различен кръг читатели. Ако заложим на 
един сайт само и една медия, според мен няма да обхванем този кръг. А 
нашето желание е по-голям кръг читатели да разберат какво се случва в 
тази сграда. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Други изказвания има ли от комисията? Ако не, да преминем към 

гласуване.  
 
Предлагам да гласуваме предложението за „Нова Варна“.   
 

    ПК „Култура и духовно развитие“ дава положително становище и 
препраща горецитираното предложение към ПК „Финанси и бюджет“ за 
вземане на окончателно решение. 

 
          Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 3; против - 1; въздържали се - 3, 
предложението не се приема. 

 
Третото предложение е от Ангел Стефанов – управител на СНЦ 

„Културно пространство“ с  рег. № ОС19000725ВН/28.11.2019 г., относно 
отразяване на културно-историческото наследство и културните събития 
във Варна. 
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Давам думата на Мария Генчева представител на СНЦ „Културно 

пространство“. 
  
Мария ГЕНЧЕВА 
 Сайтът на СНЦ „Културно пространство“ е сравнително нов сайт от 

месец юли 2018 г. Не сме информационен и не сме отразяващ сайт. Ние се 
занимаваме само с културологични тематики по-скоро. Имаме раздели. 
Над петстотин статии са поместени вътре, като много от статиите ни са в 
такова качество, че в „гугъл“, веднага отиват след „Уикипедия“. Това е за 
нас една допълнителна реклама, че сайта е качествен. Какво пишем вътре?  
Той е разделен на изкуство, на история, на култура, а също така имаме и  
едни четвърти раздел „Мистика“, в който слагаме религиозни теми. 
Смятаме сайта да се развие с един раздел „Варна“ и с един раздел „Наука“. 
Нашите сътрудници са млади историци, студенти по изкуствата и по 
маркетинг към Икономически университет - Варна. По-интересно е това, 
което предлагам, като ангажимент наш план община Варна. Това е раздел 
първи, където културно историческото наследство: Варна кръстопът на 
цивилизациите, Варна след освобождението, европейци и българи с 
европейски дипломи изграждат облика на Варна, Варна между двете 
войни, началото на археологията, музеите на Варна, културата на Варна – 
фестивален град и град на знанието. Поддържаме много добри отношения 
със сайта „Евро чикаго“, който е най-голямата диаспора в Америка като 
сайт. Те ни дават материали, както и ние им даваме. Имаме кореспонденти 
в Милано, в Ханофер , българи разбира се, които живеят там, и може да 
става един обмен, където да се рекламира нашето културно историческо 
наследство, както и културните събития. Културните събития за миналата 
година, ние отразихме цялата културна програма на Общината, като 
нашият начин на отразяване е особен. Ако има някакъв концерт и в него 
има интересен диригент, пишем за самият диригент какво прави, 
интервюта, особени неща по биографията му и в началото пишем на тази 
дата има такъв и такъв концерт от културната програма на Общината.   

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Офертата е дванадесет хиляди лева. Другото, което имам като 

информация е, че този колектив, е работил по представителен Албум на 
Варна. Мисля, че три издания.  

 
Предлагам да гласуваме първото предложение за СНЦ „Културно 

пространство“. 
 

  ПК „Култура и духовно развитие“ дава положително становище и 
препраща горецитираното предложение към ПК „Финанси и бюджет“ за 
вземане на окончателно решение. 
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          Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 2; против - 0; въздържали се - 5, 
предложението не се приема. 

 
Следващото предложение от Иво Тодоров – управител на 

„Барометър“ ЕООД с  рег. № РД19024081ВН/19.12.2019 г., относно 
медийно отразяване на значими събития на Община Варна. 

Офертата е публикуването на два банера месечно седем хиляди и 
осемстотин лева. Няма представител на медията? Изказвания от 
комисията? 

 
Калин МИХОВ 
Сайта на асоциацията, която аз съм председател годишната издръжка 

струва 2 000 лв. 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Предлагам да гласуваме предложението за „Барометър“ ЕООД. 
 

  ПК „Култура и духовно развитие“ дава положително становище и 
препраща горецитираното предложение към ПК „Финанси и бюджет“ за 
вземане на окончателно решение. 

 
          Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 0; против - 0; въздържали се - 7, 
предложението не се приема. 

 
Следващото предложение е от Божидар Венков – управител на „Мед 

консулт“ с  рег. № РД19024193ВН/20.12.2019 г., относно отразяване на 
дейностите на Община Варна в сферата на здравеопазването. 

 
Давам думата на Божидар Венков – управител на „Мед консулт“. 
 
Божидар ВЕНКОВ 
Специализирана медицинска медия, която предоставя информация 

на специализирана аудитория, която е насочено изцяло в сферата на 
медицината и здравеопазването. Нашето предложение, което сме 
представили пред комисията, е за подобряване на целенасоченото 
информиране в сферата здравеопазване за Варна като цяло. При нас 
читателите масово се интересуват от това, какви видове лечения, иновации 
в леченията, търсят информация за специалисти, начините за достигане на 
тези специалисти. Изключително полезна информация може да бъде 
начините за достигане до специализираните лечебни заведения. В проекта 
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сме включили също така и информация, която да достига чрез интервюта 
със специалисти и членове на администрацията да достига директно до 
читателите, за да може те да получат информация на даден здравен въпрос 
или относно общото здравеопазване на Варна. Като цяло освен към 
варненци има включени и към регионите около Варна, за които 
варненското здравеопазване, знаем, че е притегателен център, тъй като 
търсят медицинска и здравна помощ. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Благодаря Ви. Офертата е за девет хиляди без ДДС. Становища по 

предложението? 
 
Тодор БАЛАБНОВОВ 
Има ли лечебни заведения на територията на община Варна, с които 

работите в момента? 
 
Божидар НЕНКОВ 
Директни договорни отношения нямаме с нито едно лечебно 

заведение.  
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Предлагам да гласуваме предложението на „Мед консулт“. 
 

     ПК „Култура и духовно развитие“ дава положително становище и 
препраща горецитираното предложение към ПК „Финанси и бюджет“ за 
вземане на окончателно решение. 

 
          Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 0; против - 0; въздържали се - 7, 
предложението не се приема. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Бих Ви посъветвал наистина да осъществите контакт с лечебните 

заведения, защото инициативата е добра. Ако трябва и аз мога да ви 
организирам една среща. Може съвместно да се помисли с двете големи 
болници, разбира се, защото само с договор с нас, това няма да се получи. 
По скоро е важно с ръководителите на лечебните заведения. От там да се 
тръгне да видим, какво може да се направи, на тях да го представите и вече 
реално да видим, какво може да се свърши.  

 
Димитър ЧУТУРКОВ 

  Предложение от Невяна Троянска, издател на Венис груп с рег. № 
ОС20000014ВН/08.01.2020 г., относно медийно партньорство и 
популяризиране на Варна.   
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Офертата е за 9 800 лв.  
 
Давам думата на Невяна Троянска, издател на Венис груп. 
 
Невяна ТРОЯНСКА  
Собственик съм на фирма „Венис груп“. Издател на сайта „Бъгларо-

руски асистент на туриста“. Сайтът е единствения сайт базиран на 
територията в региона на Варна, който излиза в две оригинални езикови 
версии на български и на руски език. Това, което ни отличава от другите 
информационни сайтове е, че акумулира трафик по две линии. Както от 
хора, които търсят актуални новини, така и от читатели, които предпочитат 
по-обстойни различни публикации. Основния трафик на сайта е туризъм, 
свободно време, информация за събития, които представляват интерес за 
туристите и жителите на Варна в сферата на културата, исторически 
забележителности и така нататък. Сайтът вече има история от пет години и 
половина. Основният му принцип е да не публикува криминални новини, 
негативна информация, жълти новини и чиста политика. Точно по тази 
причина ние не можем да се похвалим с трафика на големите сайтове като 
блиц и дреги. През миналата година си партнирахме с дирекция „Туризъм“ 
в Община Варна. Публикациите ни бяха в следните сфери „Варна – 
туристическа дестинация“, „Варна на четирите сезона“, „Варна- 
европейски град на спорта“, „Варна – град на младежта и знанието и др. 
Аудиторията ни е от над осемстотин хиляди на българо и руско говорящи 
читатели. Близо 60 от посетителите на сайта използват мобилните си 
устройства за връзка с новините и информацията в „БРАТ.бг“. 50% от 
читателите ни са хора в активна възраст и 20% са негови абонати. За тази 
година нашето предложение е да обособим целта Варна и да наложим 
„БРАТ.бг“ , като дестинация на четири сезона. Такъв раздел да обособим в 
две  от рубриките на сайта на новини и на море, като направим 180 
публикации. Банерът и логото на община Варна, което е в лентата на наши 
партньори е видимо на всички страници на сайта, плюс тиражиране във 
фейсбук, в нашите две групи. В сайта има профили в инстаграм и в туитър. 
Искаме сумата от девет хиляди и осем стотин, като фирмата не е 
регистрирана по ДДС. Българските и руските търсачки индексират много 
добре сайта. Поддържането на една рубрика, която да има достатъчно 
публикации на тема „Варна – дестинация на четири сезона“, за да може да 
изпълни медията мисията си да популяризира точно като привлекателно 
място за целогодишен туризъм би изисквал по-голям журналистически 
ресурс. Повече хора би трябвали да се ангажират по работата на 
вписването на тази рубрика. Съответно и с преводите на публикациите в 
руска част на сайта, тъй като  казах нашата руска част е оригинална, не се 
превежда от „гугъл“ или някои от другите фонетизирани преводачи. 
Миналата година нашия договор беше за сто и двадесет материала. Тази 
година договорно предлагаме за сто и осемдесет материала.  
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Димитър ЧУТУРКОВ 
Ако няма изказвания, да преминем към гласуване.  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Какво е наложило първото Ви искане е било за 3 500 лв. за 2019 г, а 

сега за тази година искате 9 800 лв.? 
 
Невяна ТРОЯНСКА  
Поддържането да има толкова интересни и важни публикации за 

определени теми във „Варна  - дестинация на четирите сезона“, за да може 
да изпълни медията мисията си да популяризира града, като привлекателно 
място за целогодишен туризъм би изисквало по-голям журналистически 
ресурс. Повече хора, трябва да се ангажират в работата по изписването на 
тази рубрика, съответно с преводите на публикациите в руската част. 
Миналата година нашия договор беше за 120 материала, а тази година е за 
180 материала. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Предлагам да гласуваме предложението на „Венис груп“. 
 

     ПК „Култура и духовно развитие“ дава положително становище и 
препраща горецитираното предложение към ПК „Финанси и бюджет“ за 
вземане на окончателно решение. 

 
          Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 2; против - 0; въздържали се - 5, 
предложението не се приема 

 
Преминаваме към разглеждане на следващо предложение от Руслан 

Йорданов– управител на Роял Комюникейшън с рег. 
№ОС20000009ВН/06.01.2020 г., относно популяризиране на събитията и 
туристическите услуги в Община Варна. 

 
Давам думата на Руслан Йорданов – управител на Роял 

Комюникейшън. 
 
Руслан ДИМИТРОВ 
Уважаеми, г-н Председател. Уважаеми, г-жо и г-да Общински 

съветници. Името на сайта само си показва, че това е специализирана 
медия за туризъм. През последната година ние я подплатихме с актуални, 
интересни и достоверни информации, залагащи на изключително много на 
авторски публикации. Считаме, че бяхме коректен партньор на  Община 
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Варна, която благодарение на нашето сътрудничество оказа сериозна 
подкрепа  на туристическия бранш в региона, като дадохме възможност 
благодарение на авторските публикации за хотелиерите, които направихме 
за професионалистите в бранша, за туристическите обекти, които ние 
популяризирахме, с богат снимков и видео материал. Считаме, че Община 
Варна и ние също в партньорство, това беше една много сериозна 
подкрепа. Точно преди една година аз станах пред комисията, създавайки 
специализиран сайт за туризъм за североизточна България. Тогава 
аудиторията беше триста хиляди души. Днес аудиторията е девет стотин 
хиляди души и при категорично „Бг туризъм. бг“ е новинарски сайт номер 
едно за туризъм в цяла България. Най-посещаваната ни информация за 
отминалата година е деветдесет хиляди бройки посещения. Четиридесет 
хиляди уникални потребителя дневно достига аудиторията. Накратко бих 
казал, че благодарение на авторските публикации успяхме да намерим 
нашето специално място в интернет пространството. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Въпроси и изказвания от комисията? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Като съм наблюдавал работата на медията и Ви предлагам да 

пробвате други възможности да кандидатствате по фонд „Туризъм“ 
евентуално където бихте могли да бъдете одобрени. 

 
Руслан ДИМИТРОВ 
Миналата година, когато кандидатствахме средствата, които бяха 

отпуснати от нашия сайт бяха от средствата за туристически данък. Това са 
средства, с които общината може да бъде полезна за отразяване на 
туристическия бранш. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Предлагам да гласуваме предложението на Роял Комюникейшън. 
 

     ПК „Култура и духовно развитие“ дава положително становище и 
препраща горецитираното предложение към ПК „Финанси и бюджет“ за 
вземане на окончателно решение. 

 
          Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 3; против - 0; въздържали се - 5, 
предложението не се приема 

 
Следващото предложение е от Веселина Савова – управител на 

информационна агенция „ВИ ЕС МЕДИА“ с рег. № 
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РД20000182ВН/06.01.2020 г., относно проект „Публичност и прозрачност 
на дейността на Общински съвет – Варна“.   

 
Давам думата на Веселина Савова – управител на информационна 

агенция „ВИ ЕС МЕДИА“. 
 
Веселина САВОВА 
„Ви Ес Медия“ знаете, че всъщност е медия, която обединява 

„Властта.ком“ и всъщност е с шестнадесет годишна история, която започва 
от „Властта.ком“. Тя от 2003 г. до 2017 г. беше единствената медия, която 
отразяваше всички комисии на Общински съвет и заседанията на 
Общински съвет, и това беше всъщност единственото място, където може 
всички хора, които се интересуват от комисиите, а не просто какво се 
случва в Общината, да го прочетат. За мен, оценката е това, че преди г-н 
Балабанов, председателя на Общински съвет г-н Иван Луков ми предложи 
по него време да се направи едно съвместно един вид издание, или как да 
го нарека, така че и Община Варна и Общински съвет – Варна да бъде във 
властта медия. Направихме съответно, буквално си предадох ноу-хауто и  
мога да кажа, че сега сайтът на Общински съвет – Варна до голяма степен 
е стъпала на това, което беше тогава „Властта.ком“. В момента от 2017 г. 
много се радвам, че най-после Общински съвет направи това, което години 
наред трябваше да бъде направено. Всички комисии се отразяват. Всички 
заседания на Общински съвет се публикуват. Същото време интересното е, 
че е публикуван целия архив, защото казвам тези хвалебствени неща, 
защото в момента нещо, което го няма, го предлага само „Ви Ес Медия“. 
Това са видео записите на всички комисии и всички сесии. Това 
единственото място, което дори и Вие общинските съветници, може да 
влезете и да видите, какво се е случило предходната комисия, ако Ви 
интересува. Това е нещото, което другите медии не го правят, не го прави 
Община Варна и не го прави Общински съвет – Варна, засега. аз се 
надявам в един момент Вие да го правите, така както беше с комисиите, но 
продължавам да казвам, че сме единствени и в този смисъл мисля, че е 
повече от резонно да има някаква подкрепа от страна на Общинския съвет, 
защото това са изключително сериозни разходи. Вече, като медия, която да 
отразява, извън директните записи, там вече знаете, че се правят 
интервюта, които понякога са така малко остри, защото Ви задавам 
неудобни въпроси, но мисля, че това е начина, по който хората трябва да 
чуят и да видят, и да разберат какво се случва в Общински съвет.  

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Имате думата за отношение и изказване. Офертата им е на стойност  

32 720 лв. Ако няма, да минем към гласуване.  
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Предлагам да гласуваме предложението на информационна агенция 
„ВИ ЕС МЕДИА“  

 
ПК „Култура и духовно развитие“ дава положително становище и 

препраща горецитираното предложение към ПК „Финанси и бюджет“ за 
вземане на окончателно решение. 

 
          Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 4; против - 0; въздържали се - 4,   
няма решение. 

 
Предлагам да разгледаме предложение от проф. д-р Красимир Иванов 

– ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ с рег. 
№ РД19024278ВН/23.12.2019 г., относно създаване на ежеседмична 
рубрика „Варна - град на младите“  в програмата на обществена телевизия 
на MU-Vi.tv. 

 
Давам думата на Велина Марковска  - представител на Медицински 

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“.  
 
Велина МАРКОВСКА 
Отговарям за комуникацията и телевизията в Медицински 

университет – Варна. Медицински университет – Варна учат над 5 000 
студенти, като над 1 600 са чуждестранните студенти от петдесет страни. 
Мултиплицира се онова, което правим, не само в градът ни, не само в 
държавата ни, а доста извън пределите. Това, което искам да подчертая е, 
че предложението ни е за изцяло авторски материали. Не говорим просто 
за предаване, говорим за създаване на съдържание в областта на културата, 
образованието, спорта, здравеопазването и медицината, които до момента 
бяха основен фокус на нашата телевизия. Идеята ни е също да включим 
варненските училища като дейността на успешните ученици на Варна 
остават доста често извън фокуса, като те самите ще си бъдат репортери. 
Предложението за ежеседмично предаване от четиридесет и пет минути, 
което да включва тези направления. 

 
Димитър ЧУТУКОВ 
Стойността на офертата е 49 920 лева с ДДС. Има ли отношение към 

офертата? 
  
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Ако колегите нямат, аз ще кажа.  Аз четох тази програма на 

Медицински университет – Варна. Винаги съм бил с респект от начина, по 
които се преподава. Ако мога да кажа, той е флагмана на висшето 
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образование във Варна. Програмата е много интересна. Тя може да 
способства и за превенцията, която говорихме преди няколко дена в една 
от комисиите тук. Проблема е и моите съжаления към проф. Иванов и 
въобще към труда, който Вие полагате. Просто на тази етап нямаме такива 
средства, с които на драго сърце бихме Ви помогнали. Това е поне, което 
аз съм си извадил за съжаление. Може би до година ще видим. Иначе 
идеята Ви е прекрасна.  

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Предлагам да гласуваме предложението на Медицински университет 

„Проф. д-р Параскев Стоянов“.  
 
ПК „Култура и духовно развитие“ дава положително становище и 

препраща горецитираното предложение към ПК „Финанси и бюджет“ за 
вземане на окончателно решение. 

 
          Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 0; против - 0; въздържали се - 8, 
предложението не се приема 

  
 Следващото предложение е от Гергана Мечкова – управител на 

„Фокус Нунти“ ООД с рег. № РД20000482ВН/10.01.2020 г., относно 
реализиране на предаване „варна на Фокус“ в ефира на радио „Фокус 
Варна“, посветено на Община Варна. 

 
Давам думата на Десислава Василева – репортер на Радио „Фокус“ – 

Варна. 
  
Десислава ВАСИЛЕВА 
За агенция „Фокус“ е първата част на информационна агенция в 

страната. Радио „Фокус“ има покритие в цяла България и в Молдова. 
Предложението ни е за предаване, което един път седмично един час с 
тринадесет рубрики, които рубрики ще се редуват спрямо това какво се 
случва в града. Ще бъдат канени не само представители на Общината, но 
ще бъдат канени представители на други институции. Основната ни идея е, 
все пак има подобно предаване, ние  да бъдем малко по-различни, да бъдем 
връзка с гражданите. Да има рубрика „Въпроси гражданите питат“, в 
смисъл да можем да задаваме от тяхно името въпросите към общинските 
съветници, към Общината и така нататък. Вторият сегмент е темите да се 
развиват и на сайта на агенция „Фокус“, като там няма да имаме 
ограничения. Сто, двеста, дописки в крайна сметка нещата се развиват 
динамично. Нашата работа специално в информационния сайт е, че не 
можем да се ангажираме да правим 100 дописки. Може да се случи да има 
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информация и за триста дописки. Третият сегмент, които сме решили да 
развием ще е на национално ниво. Рекламиране на културно исторически 
туризъм и културно историческите забележителности в региона, тъй като 
все пак софиянци и пловдивчани също да ни слушат и да знаят, какво има. 
За да научат подробности. Освен това имаме и рубрика за „Родолюбие“. 
Това означава акцентиране на забравените варненски и български въобще 
имена в историята. Смятам, че Варна има какво да покаже. Сумата е от 37 
500 лева, но знаете в радио има си все пак разходи, но ще бъде 
инвестирана и в човешки ресурс. Допълва се екипа с още хора, стажанти, 
да дадем възможност и на други да работят при нас.   

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Искате 37 500 лв. без ДДС. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз искам да кажа, че това е една много добра идея, защото реално от 

осем години има такова предаване в едно друго национално радио, което 
се утвърди наистина като доста добро, и в момента, в който се създаде 
информационна конкуренция между две национални радиа големи и 
представени в цялата страна, мисля, че можем само да спечелим от това и 
ние  гражданите на града, защото в крайна сметка мисля, че ще се вдигне 
нивото на журналистическия продукт, който ще се предлага. Тъй като с 
друго радио имаме договор от осем години, ако не се лъжа, мисля, че 
съвсем логично би било да подкрепим и в този случай предложението.  

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Вие казвате смятаме „да направим“, „ще направим“. Има идеи. Вие 

имате ли готова концепция от утре да започнете. 
 
Десислава ВАСИЛЕВА 
Да имаме. Аз съм я описала детайлно, как да изглежда. 
 
Петко ПЕТКОВ 
Понеже чух работа със стажанти. Малко повече  подробности в тази 

насока. Става въпрос, примерно, точно към ученици, защото оказва се, че 
нашите подрастващи са меко казано невежи в това отношение.  

 
Десислава ВАСИЛЕВА 
Вече говорим с колегите в София и те са съгласни с университети, 

защото за ученици, аз лично не съм запозната, чисто трудово как може да 
се уреди. Говорили сме за студенти, но до колкото имам информация, ако 
има разрешение от родителя не виждат какъв би бил проблема. За нас е по-
добре да има още хора в медията.  Аз съм си мислила за студенти, защото с 
ученици до сега не съм работила, но това не означава, че не може. Просто 
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не мога да кажа със сигурност, ако това противоречи на закона.  Работили 
сме с Шуменския университет идвали са стажанти при нас  за по 6 месеца. 
Мога да поема ангажимента да попитам ръководството, за което няма 
никакво значение. При нас идеята е да бъде малко по-динамично. Да не 
сме само аз и още един глас. Да има примерно деца, студенти, да задават 
въпроси. Малко по раздвижена да е концепцията.  

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Предлагам да гласуваме предложението на „Фокус Нунти“ ООД.  
 
ПК „Култура и духовно развитие“ дава положително становище и 

препраща горецитираното предложение към ПК „Финанси и бюджет“ за 
вземане на окончателно решение. 

 
          Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 4; против - 0; въздържали се - 4, 
няма решение.  

 
Предложение от Преслава Паунова – директор „Реклама“ – Външни 

комуникации на „ПРО НЮЗ България“ АД с рег. № 
ОС2000059ВН/24.01.2020 г., относно   популяризиране на Община Варна и 
и представяне на възможностите за туризъм. 

 
Давам думата на Лиляна Трънкова – кореспондент на “Про Нюз 

България“ АД.  
 
Лиляна ТРЪНКОВА 
Това е издателя на „24 часа“, „168 часа“. Кореспондент съм на 

вестника във Варна. Миналата година имахме финансиране от Общината. 
Беше насочена главно към „Варна – младежка столица на спорта“. Всяка 
година вестника прави едно изцяло рекламно предложение за община 
Варна, което излиза в деня на Варна и се прилага в централния брой на 
вестника и се разпространява из цяла България. Те са осем страници 
изцяло рекламни. Освен това се прави рекламно приложение пак осем 
страници, и пак се разпространява из цялата страна, което е свързано с 
туризма, което касае категорично Варна. Има една инициатива на вестника 
„образцова Община“, в която участват всички общини от цялата страна, 
където се гледа предимно позитивното какво се свършва, каква работа 
вършат местния парламент и общината. Как се помага на това. Гледат се 
позитивите. Всичко, което се отразява, се отразява във вестник „24 часа“, 
вестник „168 часа“, в двата сайта, в сайта на „днес.бг“  и във вестник 
„днес.бг“.   
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Димитър ЧУТУРКОВ 
Въпроси и изказвания? Офертата е на стойност 24 800 без ДДС. 

29600  с ДДС. Има ли изказвания? 
  
Димитър ЧУТУРКОВ 
Предлагам да гласуваме предложението на “Про Нюз България“ АД.  
 
ПК „Култура и духовно развитие“ дава положително становище и 

препраща горецитираното предложение към ПК „Финанси и бюджет“ за 
вземане на окончателно решение. 

 
          Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 6; против - 0; въздържали се - 2, 
предложението се приема 

  
Димитър ЧУТУРКОВ 
Искам да поемите един ангажимент специално към комисията 

„Култура и духовно развитие“ да бъдат обстойно отразявани културните 
събития на град Варна, тъй като вземаме решение и  предлагаме медии, 
които предлагат и туризъм и спорт.   

 
Следващото предложение е за съвместна дейност от Нася Атанасова – 

управител на ТВ „Черно море” с рег. № ОС20000062ВН/27.01.2020 г., 
относно продължаване на сътрудничество за реализиране на ТВ предаване 
за излъчване по ТВ „Черно море” – „Европейска Варна”. 

 
Давам думата на Нася Атанасова – управител на ТВ „Черно море”.  
 
Нася АТАНАСОВА 
Медията е достатъчно известна сама по себе си. Аз си направих 

конспект по основно задаваните въпроси от Вас. Надявам се да отговоря 
мащабно, ако има още с удоволствие. Осем годишна е практика на 
предаването „Европейска Варна“, което се излъчва по телевизия „Черно 
море“. Кандидатстваме за девета поредна година. Няма представител на 
комисия или представител от администрацията на Общината, който през 
тези години да не е участвал в нашите предавания по абсолютно всички 
теми, които са били обсъждани и които са важни. Така например по 
нормативни актове и документи. По отношение дали бихме излъчвали 
новините или не. Тук не говорим за новини. Тук, освен новините, ние 
произвеждаме и специализирано предаване, което е вече много по-
обстойно и много по-сериозно,  и по-обширно, разглежда темите. Освен, че 
съм управител на телевизия „Черно море“ съм управител на  вестник и 
агенция „Черно море“. Същото предаване в електронен и печатен вариант 
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излиза както на страницата на „Черно море“, така и в агенция „Черно 
море“. Импресиите на ден в агенция „Черно море“ са от деветдесет до сто 
хиляди на ден. Милион и шест стотин хиляди на месец. Това може да се 
види през гугъл анализатор. Нашата аудитория е не само във Варна, но 
обхваща територията на цялата страна разпространение през кабел 
оператор, разбира се. Сайтът се гледа, освен в цялата страна, в цяла 
Европа, САЩ и Русия. 9000 да постоянни наши клиенти от САЩ, осем 
хиляди Германия, пет хиляди Англия, Холандия, Франция, Канада, Русия и 
така нататък. По отношение на новините и как ние представяме новините. 
Някой от колегите казаха същото и аз твърдя, че те са прави. На техните 
страници няма нито жълти новини, нито шок, ужас, изненада, една жена 
ми каза. Има сериозни новини. Именно поради тази причина и нашата 
медия беше поканена от платформа „Дау Джоунс“, с която имаме договор. 
На тази платформа нашите новини излизат на английски език. Съответно 
те ни заплащат в зависимост, колко посещения са имали в платформата, и с 
които имам договор, че при положение, че аз пусна невярна новина в сайта 
„Черно море“, то отговарям с всички последствия пред закони на щатите и 
България. По отношение новините също така е много важно да се 
съблюдава журналистическата етика. Ние сме една от малкото медии, 
които сме подписали журналистическия кодекс. Не всички медии са го 
подписали официално. Ценовото ни предложение е 43 200 лева. Като 
искам да кажа, че освен в телевизията с четирите повторения, предаването 
излиза както на страницата на вестника „Черно море“ , така и в агенция 
„Черно море“, в „You Tube“. Работим с много групи в социалните мрежи и 
го разпространяваме през социалните мрежи. Вярно е че достигаме до 
максимален брой аудитория, което е и максималната цел. Миналия път 
някой говори, че са отпуснати средства за телевизията, което е различно. 
Преди 12 години бях поканена от тогавашната управа на Община Варна 
поради факта, че сме единствената 24-часова телевизия във Варна и 
региона. Приехме и решихме, че това е обществено полезно. Цената, която 
подаваме за излъчване на сесия е в пъти по-малка от цената, която бихте 
получили на свободния пазар дори при вариант обществена поръчка. 
Отделяме един или два дни спрямо нуждите на общината и на Общински 
съвет, за да не излъчвам редовната програма. Излъчваме заседанията на 
живо на Общинския съвет, където уважаемите общински съветници и тези 
от тях, които еднолично не са успели да участват в предаването 
„Европейска Варна“ абсолютно голям кръг от аудитория може да ги види, 
когато се изказват на микрофон. Сесията се излъчва онлайн в пряко време 
в сайта на „Черно море“, който се гледа много сериозно по време на 
заседанията на Общинския съвет.  

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Колеги, въпроси? 
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Мартин ЗЛАТЕВ 
Основно финансовата част ме интересува, тъй като медиите доста 

добре представят дейността на Общината. Аз все пак от друга гледна точка 
ги виждам нещата, като търговски дружества. Сумата е 35 500 лв., а сега  
43 200, както казахте. За миналата година не можах да намеря отчет.  

 
Нася АТАНАСОВА 
Подобна е сумата. До няколко минути мога да намеря точната.  
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Вие като „Черно море“ вземате от нас пари също събирате и от 

операторите, които оперират. 
 
 
Нася АТАНАСОВА 
Напротив. Операторите ми искат пари за бъде излъчвана при тях. Не 

получавам пари от кабелните оператори на територията на страната, които 
не ми искат, но и те не ми дават. Това го казвам абсолютно категорично.  

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Предлагам да гласуваме предложението на ТВ „Черно море”. 
 
ПК „Култура и духовно развитие“ дава положително становище и 

препраща горецитираното предложение към ПК „Финанси и бюджет“ за 
вземане на окончателно решение. 

 
          Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 8; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема 

  
 Следващото предложение е от Наталия Господинова – Главен 

редактор на Дарик радио – Варна с  рег. № РД20001739ВН/27.01.2020 г., 
относно съвместен медиен проект „Зала Пленарна“ на Дарик радио, 
Община Варна и Общински съвет – Варна. 

 
Давам думата на Наталия Господинова – Главен редактор на Дарик 

радио – Варна. 
 
Наталия ГОСПОДИНОВА 
Проектът „Зала Пленарна“ на Дарик радио съществува от 2013 г., 

както вече стана ясно. Той касае не просто „Дарик радио“, касае „Дарик 
радио“ и сайта, който е вече друг. Не е „Дарик плюс“. Може би знаете тази 
корпоративна подробност. В момента работим със сайта „Динос.бг“  и 
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„Дарик радио.бг“, тоест това е проект за три медии. Радио и два сайта. 
Единият сайт е основно за аудио продукция. Другият е и за аудио 
продукция и за новини.  „Зала Пленарна“ предаването се излъчва всеки 
четвъртък. Може би много от вас знаят, поради това, че доста от вас, са все 
още нови съветници, и не са ни идвали на гости, но и това ще се случи. 
Категорично „Дарик радио“ възразява срещу това, че отразява единствено 
властта и се отнася едностранчиво. Напротив. Всички са имали време. 
Възможност да гостуват при нас. Дори и по желание много от съветници са  
се обаждали сами да пожелаят, а и винаги са били добре дошли. Никой от 
Вас не е бил цензуриран. Факт е, че искаме да си запазим правото ние да 
слагаме заглавията, така както ние сме преценили. Никой никога не е 
диктувал на радиото, как точно ние да се държим в последствие на сайта 
или как да си задаваме въпросите. Това, че сме любезни, не означава, че 
сме удобни. Стойността, г-н Златев, е подобна като миналата година. Има 
лека вариация, това е така, защото аз всяка година си правя трудът да 
преброя четвъртъците в годината, в делничните дни и много стриктно 
правя графиците всяка година за въпросното предаване. Промените в 
нашата медия са следните: казахме вече, работим със сайт „Динос.бг“ , 
въпреки първоначалния шок от смяната на сайта, където роботи екипът на 
„Дарио радио Варна“. Вече сме доста доволни, защото и той се 
позиционира в пространството. Новините покрай „Дарик радио“ са доста 
добри, защото регионалната програма на „Дарик Варна“ вече се излъчва в 
почти цяла североизточна България. Никой никога не ме е цензурирал и не 
се е опитвал да кажа как да се държа. Отношение ни с всички политически 
групи са съвсем коректни. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Имате две предложения? Едното е за „зала Пленарна“. Това с какъв 

размер е?    
 
Наталия ГОСПОДИНОВА 
Около 38 000 лв. без ДДС. 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
При мен има още едно предложение.  
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
То в спортът се гледаше вчера. Съвсем различно е.  
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Предлагам да гласуваме предложението на „Дарик радио”. 
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ПК „Култура и духовно развитие“ дава положително становище и 
препраща горецитираното предложение към ПК „Финанси и бюджет“ за 
вземане на окончателно решение. 

 
          Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 6; против - 0; въздържали се - 2, 
предложението се приема 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Всички предложения ще бъдат разгледани от ПК „Финанси и 

бюджет“.    
Последното предложение е от Кристина Николова – директор 

„Реклама“ на Труд медиа ЕООД с рег. № ОС20000061ВН/27.01.2020 г.,  
относно представяне на инфраструктурни проекти и дейностите в 
образованието. 

 
Давам думата на Даниела Фархи – кореспондент на Труд медиа 

ЕООД. 
 
Даниела ФАРХИ 
Няма да правя реклама на вестника. Той е добре познат на всички. 

Партнираме си от няколко години с Общината. Миналата година акцентите 
ни бяха върху събитията „Варна – европейски град на спорта“, големите 
инфраструктурни проекти, които бяха приключени и в ход, специално в 
сферата на културата имахме не малко публикации и интервюта. Тази 
година отново сме заложили на ключови проекти, върху ще акцентираме. 
Казвам акцентиране, защото, всичко което тече като информационен поток 
и се случва в Общината, ние го отразяваме. Не всичко излиза на хартията, 
но всичко излиза в сайта, който има 220 000 импресии  дневно, както е 
посочено в офертата. Миналогодишното ни предложение и тазгодишното 
са с абсолютно еднакви параметри 30 000 лева с ДДС. Ако сте гледали 
отчета за миналата година показва, че само от края на Април, когато е 
подписан договора, до началото на Ноември параметрите са преизпълнени. 
То няма и как, защото в Общината ежедневно стават събития. Отразяваме 
различни проекти, активности, дейности. Тук по скоро става въпрос за 
акцентите, които са включени в тази оферта, като в нея влиза и 
традиционното ни предложение за „Деня на Варна“, 15-ти Август, което 
миналата година беше с обем шест страници. 

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Предлагам да гласуваме предложението на „Труд медиа” ЕООД. 
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ПК „Култура и духовно развитие“ дава положително становище и 
препраща горецитираното предложение към ПК „Финанси и бюджет“ за 
вземане на окончателно решение. 
          Който е съгласен, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за – 8; против - 0; въздържали се - 0, 
предложението се приема 

  
 

ВТОРА ТОЧКА 
 
Димитър ЧУТУРКОВ 
В точка разни предлагам да дадем думата на г-н Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Всяка медия, която получи финансиране, по начина по които другите 

медии го правят, които получават финансиране дали от обществени или 
частно организации, да го обяви в специално каре на своята първа 
страница. Заглавната страница в интернет или съответно за вестниците в 
хартиения вариант, като се изпише и стойността на договора. Това нещо да 
бъде формулирано, като еднотипен анекс към всеки един от договорите, 
които се сключват със съответните медии.        

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
В етапа на сключване договор. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Еднотипен анекс към всеки един от догорите, където да бъде 

описано, че съответната медия има договор с община Варна на стойност 
еди каква си за отразяване или както е там за. Аз го правя сега тук, тъй 
като бе съм член на комисията по „Финанси и бюджет“.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не знам дали е допустимо. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Допустимо е. Даже, според мен, е задължително. Аз все пак 

предлагам да го гласуваме това предложение.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз не съм убеден, затова ще се въздържа от мнение по темата.   
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Костадин КОСТАДИНОВ 
Колеги, аз предлагам да го гласуваме все пак това предложение и да 

го препратим, ако щете към „Правната комисия“, защото ние можем да го 
препратим към „Правната комисия“ за окончателно становище, защото 
това така или иначе не зависи от гласуване на бюджета.  

 
Димитър ЧУТУРКОВ 
Колеги, който е съгласен това предложение да бъде предоставено на 

„Правната комисия“ за окончателно становище, моля да гласува. 
  
Резултати от гласуването: за – 7; против - 0; въздържали се - 0, 

предложението се приема 
 
 
  
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от 

председателят на комисията. 
 
 
 
Край на заседанието: 17:45 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „КДР“                  ПРОТОКОЛИРАЛ: 
              
                                           
______/П/___________                                ______/П/___________ 
    /Димитър ЧУТУРКОВ/                              /Джемиле ДЖЕЛИЛОВА/ 
 

 
 
 


