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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата. Г-н Златев, заповядайте. След това господин 

Атанасов, след това г-н Костадинов. Напомням – два въпроса, съгласно 
приетия от нас Правилник на предходното заседание, в рамките на две 
минути. Нали така, г-н Атанасов? На три минути, на три минути, благодаря 
за поправката. 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Въпросът ми е към кмета на Варна. На 26.11. в Община Варна се 

проведе заседание за готовността за зимния сезон, на което г-н Христо 
Иванов – зам.-кметът определи, че 1,2 млн. лв. са заложени в бюджета на 
Община Варна. Общината има готовност да посрещне зима 2019-2020. 
Подписани са договорите. Всичко това заявява директорът на „Инженерна 
инфраструктура“. Осигурени са материали и всичко необходимо за зимния 
период.  По време на заседанието става ясно, че има необходимата техника 
от всички фирми, има дежурни екипи, които трябва денонощно да 
поддържат техниката и максимално бързо да извеждат на терен. Визирам 
точно датата 2.12., значи на 26.11. се прави това заседание, на 2.12. 
съгласно ТВ „Черно море“ и „Синоптик.бг“ и всички други синоптични 
прогнози в североизточна България температурата трябваше да бъде 
между -5 и 0 градуса, като за Варна се очаква от -1 до 0 градуса. На 2.12. 
сутринта, около 7 ч. стават две катастрофи на Аспарухов мост. Тези две 
катастрофи, едната е малко около мястото, където в този момент се 
провежда ремонт от АПИ на мостовото съоръжение, и втората е посока 
Аспарухово в най-горната част, там където винаги се заледява. Тези две 
катастрофи затапват „Аспарухово“ и града за 2 часа, в двете посоки. 
Интересно, е че полицията в нейния бюлетин няма никакво обяснение за 
катастрофи, ПТП-та или каквото и да е за точно тази дата – втори… Така. 
Имайте напредвид, че това затапване доведе до положение, че нямаше как 
да мине и линейка и да не дърпаме дявола за опашката, оказа се, че всичко 
е спокойно в този момент. Но какво щеше да се случи, ако имаше жизнена 



необходимост от преминаване на такава линейка, което довежда веднага до 
спешно разглеждане на въпроса със създаването на изнесен център за 
спешна помощ в „Аспарухово“, това което беше заложено в нашата визия 
за Варна. И тук питането ми към кмета е следното: г-н Портних, кой ще 
понесе отговорност пред гражданите за създалата се кризисна ситуация 
при положение, че зимата още не е започнала и какви допълнителни мерки 
ще се набележат за подобряване на координацията между администрацията 
Ви и фирма „ЗМБГ“, сключила договор за поддържане на Аспарухов мост, 
т.като на комисията по „БКД“ не получихме категоричен отговор за 
синхрона на действията между Общината и поддържащата фирма? Това ми 
е първия въпрос. Имайте на предвид, само да довърша, че след 3 дена също 
прогнозите са за -5 градуса. Втория въпрос. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще помоля да бъдете по-кратък, т.като времето Ви изтече… 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
…3 минути, засичал съм го.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… не на въпрос, общо. Общото изказване е три минути. Вие вече го 

направихте. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ 
Добре, ще проверя правилника за въпроси… не за всеки въпрос. Да, 

благодаря Ви. На 24.04.2019 г. на сесия на Общински съвет – Варна бе 
приет ПУП-ПРЗ на „Аспарухов парк“. На 23.09. Варненския 
административен съд с определение № 2332 за втори път определя, че 
оставя без разглеждане жалбата на гражданско сдружение „Варна диша“ 
срещу плана за парка. Това определение се жалва в момента пред ВАС. 
Т.е., до сега плана за „Аспарухов парк“ не се обжалва, както твърдяхте 
през последните месеци. В същото време се предлага изменение и 
допълнение на интегриран план за градско развитие, където се вкарват 
пари в един проект за Аспарухов вал. 12,5 млн.лв. са за този проект. 
Чудесна идея за представяне на културното ни наследство, но считам, че 
така самостоятелно реставриране и предоставяне на културна 
инфраструктура в Аспарухов вал ще стои доста като странна симбиоза с 
конната база, намираща се в непосредствена близост до него. Въпросът ми 
е: Какво е направено за тези 8 месеца от приемането на ПУП-ПРЗ за 
възлагане, за изработване на така дългоочаквания паркоустройствен план и 
кога виждате във времето „Аспарухов парк“ да придобие новия си облик, 
така че новия проект за Аспарухов вал да се слее в един общ ансамбъл. 

 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Златев. По втората част от въпроса, т.като 

Общински съвет – Варна е страна по делата по отношение на ПУП-а, Ви 
уведомявам, че обжалването към настоящия момент не е приключило. 
Обжалване има. Категорично има и…  

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
…недопускане на жалбата… /от залата, н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 

 … това касае приемането на решението за приемане на ПУП-а, нали, 
да. Така че по същество ПУП-а е обжалван. Решението, с което е приет не 
е влязло в законна сила и съответно и ПУП-а не е влязъл в сила. Разбирате 
ли? И съответно отговорността е на тези, които ползват процедурни 
хватки, ама процедурни хватки ползват, Вие сами казахте кои са, и 
злоупотреба с право съответно. Та отговорността за забавата е тяхна. 
Казвам го, защото съвета е страна по делото. Не за нещо друго, по втората 
част от въпроса Ви. Г-н Атанасов, имате думата. След това г-н Костадинов. 
След това г-н Боев.  

 

Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н областен управител, уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н 

председател, зам.-кметове, колеги, на 10-ти се проведе заседание на ЕСУТ, 
на което една от точките беше разглеждането и представянето на 
излизането на м. „Зеленика“, част от м. „Зеленика“ от червената зона. Бяха 
изказани различни мнения, но малко след приключването на заседанието с 
учудване от МРРБ, не знам тази дама каква е – Боряна Борисова, се получи 
и-мейл до инж.Колев, който де-факто представи проекта, в който от нейна 
страна, според мен лично, в разговор каза, че това е официалното 
становище на цялата дирекция, че – цитирам директно: „Съвета, т.е. ЕСУТ 
– експертен съвет по устройство на територията, а не Общински съвет и 
там членове са експерти, а не общински съветници, които да всяват страх в 
експертите, които трябва да си вършат работата. Те нямат работа на 
експертния съвет към Община Варна.“ Казвам го, защото с учудване 
разбирам, че служител в Министерството си позволява въобще да отправя 
такива и-мейли към служители на Общината. Да припомня на дамата, най-
вероятно и не знам дали това е становище и на министъра, и на зам.-
министъра, че самия експертен съвет по устройство на териториите е 
колективен орган, който със своите компетентности определя 
градоустройството на града и е пряко подчинен на кмета. Въпросът ми е,  
г-н кмете, бихте ли се съгласили, т.като доста неща, без да се връщам назад 
във времето по самия експертен съвет, според мен са… да кажем, излезли 
малко от съдържанието, защото наистина законодателят не е дал точно и 
ясно определение какви са изискванията към членовете на експертния 



съвет, не е определил с точност техните отговорности. Та въпросът ми е, 
бихте ли се съгласили към общинския съвет и по-скоро към комисията по 
архитектура, да се съгласите да разглеждаме едно такова становище, което 
после да бъде към Вас изпратено, където да определим квотен принцип на 
членовете на ЕСУТ? Аудиозапис на заседанията на ЕСУТ, подробен 
протокол на базата на аудиозаписа на заседанията на ЕСУТ, подписи на 
всички членове за присъствие в заседанията на ЕСУТ, гласуванията, 
кворума и декларация за конфликт на интереси. Разбира се, може да има 
допълнения, които могат да бъдат направени в това предложение, но за 
мен този орган наистина би трябвало да влезе и да се работи с едни ясни 
правила по отношение на неговите компетентности и тези, които са вътре 
трябва да имат отговорността, че в крайна сметка това не е частен бизнес, а 
с него се определя градоустройството на целия град. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Атанасов. Г-н Костадинов, имате думата. След това 

г-н Боев. След това г-н Георгиев. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Първият ми въпрос касае съдбата на къщата на Йовков, която е една 

от четирите, в които той е живял в земния си път в България. Другите три 
са родната му къща в Жеравна, в Добрич и в София. Къщата на Йовков във 
Варна, която беше до скоро отбелязана с паметна плоча, вече я няма. Тя 
просто беше съборена и това стана въпреки многобройните сигнали, които 
бяха пускани до общината, пък и медиите във Варна писаха през 
последната година и половина, т.като къщата отдавна беше оставена в едно 
наистина плачевно състояние. Между другото, в плачевно състояние беше 
и къщата на Йовков в Добрич до 2013 г., когато добричкият музей заедно с 
Община Добрич направиха един проект, който беше одобрен от … беше 
одобрен и съответно там бяха инвестирани 4 млн. лв. - не само, разбира се, 
в къщата, но и в съпътстваща инфраструктура, както и разбира се в други 
проекти, съпътстващи осъществяването на големия проект – в резултат, на 
което в момента къщата на Йовков в Добрич, заедно с къщата на Йовков в 
Жеравна представляват едни от най-добре уредените музейни комплекси в 
страната от подобен тип. За съжаление обаче се оказа, че къщата на Йовков 
във Варна рухна и тук въпросът е следния: кой носи вина и отговорност за 
това нещо? Защо общината допусна с безхаберието си и с 
некомпетентността си едно от местата, свързани с българската национална 
памет в нашия град да изчезне – буквално физически него вече го няма при 
условие, че виждаме че в съседни градове, които се управляваха доскоро 
от същата политическа сила, това нещо не беше допуснато. В крайна 
сметка непрекъснато се обясняваше, а и в крайна сметка в момента ще 
правим актуализация на бюджет, който се обясняваше надълго и 
нашироко, колко е голям, колко е рекорден – близо половин милиард лв. и 



т.н. Не намери ли общината няколко десетки хиляди евра поне, за да 
придобие собственост върху къщата, защото все пак тя не беше общинска 
и за да се погрижи за оцеляването на този важен момент от българската 
национална памет? Или всъщност за булеварди имаме да харчим по 140 
млн.лв., а за къщата на един от най-великите български писатели, в която 
впрочем той е живял след като е бил изгонен от румънците през 1919 г. от 
Добрич, а и където е написал някои от най-големите си и знаменити 
произведения, оформящи българската литература, всъщност за тази къща 
нямаше пари. Така че това е моя въпрос. Искам да знам кой носи 
отговорността за безхаберието и незаинтересоваността  на общината към 
този, много важен за нас българите, момент от нашата история, от нашата 
култура, от нашата литература?  

Вторият въпрос е свързан с един проблем, който многократно сме 
поставяли. Той е презастрояването на града. Преди няколко месеца имаше 
голям протест, всъщност преди 2 месеца имаше голям протест в Кайсиева 
градина, във връзка с осъществяването на приетия през 2013-та и влязъл в 
сила няколко години след това, ПУП на „Кайсиева градина“, но разбира се 
това е само един от многото подобни казуси в града. Градът ни се 
задушава. Той се презастроява отвън навътре, в резултат на което всички 
негови системи за инфраструктура, както социална, така и транспортна, 
така и енергопреносна, започват да се задъхват. Авариите в „Кайсиева 
градина“ също няма да ги броя, защото те са много, но това е нещо, пак 
повтарям, симптоматично за целия град. Тук, на това място, преди 4 
години, не … преди 3 години, поставих въпрос кой носи отговорност за 
презастрояването. Тогава имаше обещание от страна на кмета, че ще се 
спре тази процедура по прилагането на ПУП-а, че ще се помисли за 
актуализация на ОУП и че ще се направи всичко необходимо в тази насока. 
Три години по-късно нищо от това не е свършено. Напротив, всички 
планове продължават да се изпълняват и да се преизпълняват. Както 
навремето се говореше, до преди 89-та година. Моят въпрос е какви 
действия смята да предприеме администрацията във връзка с 
унищожаването на инфраструктурата на Варна – говоря за социална, 
транспортна и енергопреносна и какво ще бъде направено по отношение на 
актуализацията на ОУП на Варна, който доказано вече не работи и 
унищожава града?  

И един последен въпрос, не само аз… благодаря, точно 30 секунди 
още… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… времето и двата въпроса ги изчерпахте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… един последен въпрос… 



Тодор БАЛАБАНОВ 
… ще дам възможност…. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… И аз, и много още, както колеги, така и съграждани се 

интересуваме, защо миналата година не беше осъществено 
побратимяването между Варна и Хайфа? Излезе информация за 
непристойно държание на нашия кмет в Хайфа. Искам да чуя тук от тази 
трибуна какво се е случило, защото така или иначе ние ще направим 
необходимото, за да разберем от самата Община Хайфа дали това, което 
излезе по медиите е вярно или не е. Очаквам да получа отговори на тези 
въпроси сега. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Костадинов, бъдете така добри да не нарушавате правилника. 

Два въпроса, три минути.  
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Искам да направя едно процедурно предложение. Понеже за втори 

път просрочвате времето, според мен, ако искаме тези въпроси, които се 
задават, действително да бъдат актуални и всички ние да можем да вземем 
отношение, защото това…, което…бързо говорене, което се случва в 
момента, едва ли дава възможност на всички останали четиридесет и 
няколко души общински съветници да вникнат в същината на въпроса. 
Принципен въпрос, е че въпросите се задават в писмен вид. Дава се 
възможност всички да се запознаят… момент… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…. Колеги…..! 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
… не ме прекъсвайте! 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…. нека да не се прекъсваме…..! 
 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
… това е липса на възпитание да прекъсваш някого, когато той 

говори. Да, има възможност да се задават въпроси и в деня на заседанието, 
но тези въпроси, за които става дума, не са от вчера, не са от днес – нито за 
презастрояването на „Кайсиева градина“, за което твърди колегата 
Костадинов, който ми се струва, че вече не живее там най-вероятно, 
подтикнат от това, че е презастроен района. Така че, нека въпросите да 
бъдат задавани в писмен вид, когато касаят събития, които са с давност. 
Ако е нещо, което е ad-hoc и касае нещо, което трябва да се отговори в 



последните минути, дето се казва, би могло, допустимо е по правилник да 
се задават и в тази зала. Иначе, в противен случай го обръщаме на една 
говорилня. И другото, което искам да помоля всички общински съветници, 
казах го и на една от комисиите, нека личните нападки ги оставим някъде 
за отвън. Общинският съвет не е място за това. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Балачев. Така или иначе, пак казах, има правилник, в 

който пише колко е броя на въпросите и колко са минутите. Оттам насетне 
задължението на администрацията е да отговаря на въпросите, които са 
поставени съгласно правилника. Г-н Боев, имате думата. 

 
Христо БОЕВ 
Уважаеми г-н областен управител, уважаеми г-н кмете, г-н 

председател, уважаеми колеги и съграждани, първият ми въпрос е свързан 
със състоянието на разкопките, които са намират на ул. „Цар Симеон“ в 
градинката пред ДЗИ. През пролетта на тази година, уважаеми колеги, 
беше изнесена информация, че там са открити разкопки от три епохи –
Елинистична крепостна стена, върху която има изградена някаква 
късноантична архитектурна структура, част от османски хамбар и 
преустроена, още от римско време крепостна стена Одесос. Както всички 
се досещате мястото, за което говоря, попада в една много интензивна 
пешеходна зона. По мнение на директора на нашия РИМ, това място и 
намереното там може да бъде експонирано и показвано. Въпреки 
гореизложеното, от няколко месеца - говоря месеци, не седмици, 
проучвателната дейност, на практика, е преустановена. За последен път, 
уважаеми колеги, минах там малко преди Коледа. Видях, че част от 
артефактите са покрити с найлони, с платнени материали, а по-голямата 
част от тях са оставени на произвола на съдбата. Питането ми е каква е 
позицията на общинската администрация и изобщо има ли така по 
отношение на запазването и социализирането на това уникално културно 
пространство, още повече, че уважаеми колеги, в непосредствена близост 
до него се намира Етнографският музей на Варна и Музеят на 
възраждането?  

Второто ми питане е свързано с управлението и състоянието на 
имотния фонд, с който разполага нашата Община. Знаем, че всяка по-
голяма такава поддържа свой фонд от апартаменти и който служи за 
настаняване на нуждаещи се граждани. Тези жилища се отдават под наем 
на наемна цена, която е доста по-ниска от пазарната, както и се прехвърлят 
при определени предпоставки от закона и Наредбата, също на цени по-
малки от пазарните. По информация от медиите, само за 2015 и 2016 
година в града ни са продадени близо 80 общински апартамента на три 
пъти по-ниски цени от пазарните. Публикуваната справка показва, че 
цените, на които се извършват сделките са около 250 евро на квадратен 



метър. Уважаеми колеги, независимо, че в Наредбата за условията и реда 
за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняването и 
продажбата на общински жилища е указано, че всяка година до средата на 
месец втори ние, по предложение на кмета на общината, изготвяме списък 
на тези жилища, това не се прави ежегодно. Ето защо моето искане към 
администрацията е за предоставяне на информация относно броя на 
жилищата собственост на Община Варна към настоящия момент – в това 
число такива за настаняване под наем за граждани с установени жилищни 
нужди, такива за продажба и обезщетение на бивши собственици, чийто 
имоти са отчуждени за общински нужди, резервни жилища, ведомствени 
жилища. Смятам, че тази информация ще ни бъде полезна в началото на 
мандата ни, особено във връзка с правомощията, които са ни дадени в 
разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, свързана с вземаните от нас 
решения, относно придобиването, управлението и разпореждането на 
общинско имущество. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Боев. Г-н Георгиев, имате думата. След това г-н 

Ганев. След това г-жа Николова. Г-н Георгиев, имате две заявки за 
изказване. Едната я приемам, че… е за всеки случай и я изтривам. 
Заповядайте. 

 
Георги ГЕОРГИЕВ 
Първият ми въпрос е свързан с Аспарухов мост и един специфичен 

надпис, който стои на него вече над година. По време на кампанията ние 
говорихме, призовахме, опитахме се да предизвикаме обществен интерес и 
да... този грозен, нецензурен надпис да бъде заличен по някакъв начин, но 
за съжаление той стои. Надписът няма да го цитирам дословно, но започва 
с „тортата е…“ еди-какво си…и това нещо е достатъчно четимо, за да 
може да бъде виждано от всеки, който минава посока Бургас и всеки 
варненец или гост на Варна го вижда това нещо, но администрацията не 
взима никакви мерки и то си стои. Защо? Докога? Кога най-накрая някой 
ще вземе мерки? Както каза г-н Станев, Варна бил нормален град и в него е 
нормално да има нормални дупки, нормални надписи, нормални графити, 
нормални драсканици, всичко, което е нормално за едно гето. И до кога, 
извинявайте господа и дами общински съветници, Варна ще прилича на 
това? Това за вас явно е нормално, но за нас не е. Варна някога трябва да 
бъде възрожденски град, но за съжаление апатията, която е насадена във 
варненци предизвиква всичко това нормално, което виждаме ние в 
момента. Нормално е стълбите пред общината да приличат на руини, 
нормално е парапетите да падат… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… г-н Георгиев, въпросите… 



Георги ГЕОРГИЕВ 
… нормално е господин председателят да прекъсва… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… правите политически изказвания. Дайте към въпросите. 
 
Георги ГЕОРГИЕВ 
… така, въпросът ми е следния. Кога, г-н кмете, Община Варна ще 

направи необходимото грозният, нецензурен надпис да бъде изтрит от 
надлеза над Аспарухов мост, ул. „Девня“ и дали ще бъдат предприети 
действия по обезопасяване и ремонтиране на Аспарухов мост през 
настоящата 2020-та? След разговори с лица от АПИ установихме, че не се 
предвиждат никакви ремонтни дейности на Аспарухов мост. Дори 
кръпката, която направиха е временно решение. Ние знаем, че в днешните 
условия няма нищо по-постоянно от т.нар. временни решения. Затова 
разчитам да се вземат мерки и нещо в тази връзка да бъде направено. 

 Вторият ми въпрос е свързан с училище „Васил Левски“, което е в 
кв. „Аспарухово“. Там тече една сага, вече близо 5 години или колко…3 
години е само ремонта, който се извършва, т.нар. безкраен ремонт на 
училище „Васил Левски“. Този ремонт май е към своя край и логично 
възниква въпроса кое ще гарантира, че след 2 години няма отново да 
затворим училището за … поради това, че е опасно за здравето на децата и 
бих искал да попитам кога ще бъде завършено окончателно училище 
„Васил Левски“ и какво ще бъде направено с милионите, които бяха 
профукани във връзка с некачественото строителство? Кога ще бъдат 
върнати на варненци и ще бъде потърсена отговорност на виновните лица? 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. 
 
Янко СТАНЕВ 
/от залата н.р./ …нормално е да има зомбита в нашия град, 

зомбирани… 
 

Георги ГЕОРГИЕВ 
….. /от залата н.р./    
 
Янко СТАНЕВ 
/от залата н.р./   … вие сте зомбита, бе… 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да не влизате в диалогов режим, колеги. Колеги, колеги, както 

д-р Станев, така и г-н Георгиев, не влизайте в диалогов режим, много 
моля. 



Георги ГЕОРГИЕВ 
….. /от залата н.р./    
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Ганев, имате думата. 
 
Цончо ГАНЕВ 
Г-н председател, г-н Портних, имам точно два въпроса, но преди да 

ви ги задам, тъй като все пак сте и областен координатор на ГЕРБ, а 
районният кмет на р-н „Одесос“ е от ГЕРБ, а вече повече от един месец не 
отговаря на мое писмено искане за информация, ще ви попитам вас: На 
какво основание в центъра на Варна, точно зад Катедралата, на пл. 
„Съборни“, или по-точно „Съборни“ 52 има една шкембеджийница, която 
е завзела голяма част от площите и разположила маси. Надявам се, че 
събираме поне за там тротоарно право, но големият ми въпрос е защо 
въпросната фирма е разположила маси върху зелените площи? И вземаме 
ли тротоарно право за зелените площи? Чакам отговор вече повече от един 
месец, няма отговор от г-н Недев, затова много ви моля да ми отговорите 
вие, входирано искане-писмо – няма отговор. Ако не получа отговор, ще 
остана с впечатлението, че някой събира едни пари под масата. Надявам се 
Вие, като областен координатор на ГЕРБ да вземете мерки и ако това нещо 
е така, да бъде прекратено. 

Сега, конкретно с въпросите, които имам към вас. Спазва ли 
дирекция „Местни данъци“ измененията в данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс, които са в сила от 01.01.2016 г.? Измененията в 
Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2018 г.? И следващите 
изменения, влезли в сила от 01.01.2019 г.? Тъй като, предполагам, че не сте 
запознат с този въпрос, и че чак до там не сте задълбочили в работата си, 
но искам да ви кажа, че по този начин, неспазвайки всички тези промени в 
законодателството, като пряко отговорен за дейността на администрацията 
си, сте в нарушения на закона. За какво става дума? Ал. 3, цитирам, от чл. 
169 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс казва следното: „До 
заявяването на принудително събиране на задълженията от съответния вид 
установени от общините се погасява по реда на възникването им, а когато 
се отнася за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях се 
погасява.“ С прости думи, това означава, че ако имате две коли и за едната 
не сте плащали с години наред данък, трябва когато внасяте една сума, да 
започнете да погасявате с най-старите си задължения. Това нещо в община 
Варна не се спазва до десети месец тази година. Почти 4 години ярко 
нарушение на закона с обнародване, с промените както ви казах в ДОПК, 
това нещо не се прави. Октомври месец информационната система 
„Матеус“, с която работят в „Местни данъци“ въвежда това нещо, след 
близо 4 години, но и към момента това нещо не се осъществява когато има 



плащане по банка, подчертавам, има плащане по банка и аз, когато на 
банката посоча за коя година искам да платя, по нея ще платя. А старите 
задължения, както става всяка година, общината губи стотици хиляди 
поради давност. Това не се спазва от администрацията.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. 
 
Цончо ГАНЕВ 
За какво благодарите? Не, аз направих пояснение към въпроса. 

Въпроса е за спазват ли се… да не го повтарям. Така. За същите промени 
става дума и в ал. 3 от чл. 25 в ЗМДТ, влязъл в сила от 01.01.2019 г., 
цитирам: „В случай, че е установено деклариране на повече от едно 
основно жилище в страната, /не само в община Варна/ в конкретната 
община, облекченията от 50 % или 75 %, ако собственикът има намалена 
работоспособност, не се прилагат и данък недвижими имоти се дължи в 
пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са 
декларирани като основно жилище. Това е от 01.01.2019 г. Дори и към 
момента има такива жилища, които се водят в Община Варна на длъжници 
и това нещо не е спазено. Закона за пореден път не е спазен. Защо? И 
много моля да бъде отговорното лице подведено под отговорност. 

И вторият ми въпрос, …само една секунда… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вече зададохте двата си въпроса… 
 
Цончо ГАНЕВ 
Ами първият ми беше защо районният кмет не си спазва закона. 
 
…/От залата – н.р./ 
 
Цончо ГАНЕВ 
Областният координатор е виновен, да, точно така. Добре, ето, ще 

спазя… Вторият въпрос няма да го задам, за да съм максимално коректен. 
Задал съм го в петък, на г-н Балачев да отговоря, зададен е въпроса още в 
петък, в писмена форма, прилежно заведено. Чакам писмения отговор. 

 
Стела НИКОЛОВА 
Благодаря, г-н председател. Уважаеми колеги, уважаема 

администрация, имам два въпроса. Тъй като ме информираха граждани, че 
общинският приют за бездомни животни не разполага с ветеринарен 
доктор и реално не работи, както и преди малко отвън граждани раздаваха 
листовки кога ще има ветеринарен лекар в общинския приют, искам да 



задам въпроса този приют работи ли, защо хората там получават заплати, 
след като той не работи. Няма право да работи по закон, след като няма 
лекар. И кога всъщност ще заработи и ние ще имаме ли договор с друга 
организация, която да се погрижи за бездомните кучета, тъй като те вече са 
на глутници и в медиите ни информираха, че граждани се оплакват от това. 
Това е първият ми въпрос. 

Вторият въпрос е за състоянието на „Градски транспорт“. Писмо с 
изх. № от 26.10. – ден преди изборите от г-н Златев-директор на „Градски 
транспорт“ уведомява всички ни, че „Градски транспорт“ има задължения 
над 6 милиона, като над 2 милиона са за гориво, над 4 милиона към НАП, и 
че той предупреждава общинската администрация и общинския съвет 
бъдещ, че може да спре да осигурява услугата на варненци градски 
транспорт. Въпроса ми е: какво е състоянието на „Градски транспорт“ към 
този момент, какви са задълженията на „Градски транспорт“ и каква част 
от билетната система работи, защото тя работеше, но вече отново дамите 
продават билетчета, тъй като сумите, които постъпват в апаратите за 
градски транспорт, които са монтирани в автобусите и по спирките не 
отиват в предприятието „Градски транспорт“? Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря и за коректността, че спазихте правилника. Г-н Кмете, 

имате думата. Няма повече заявки, г-н Григоров. Точно с Вас няма да 
влизам в диалогов режим в момента. Гражданите, в точка „Дискусия с 
гражданите“, знаете си правилника.  

 
Григор ГРИГОРОВ 
Няма такова нещо. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама недейте да ми говорите „Няма такова нещо“ и не влизайте в 

диалогов режим с мен. Когато Ви дам думата, вече не сте общински 
съветник. Моля, моля… Господин кмете, извинявайте. 

 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми 

съграждани, на първо място бих искал да честитя Рождество Христово на 
всички, да ви пожелая най-вече здраве, щастие, благополучие и естествено, 
конструктивна работа, в интерес на доброто на нашите съграждани. 
Виждам така, че този микрофон така яростно се използва за определени 
опити за политиканстване, за забелязване може би, за всякакви едни такива 
други политически цели. Не смятам, че днешната сесия би трябвало да се 
натоварва точно с такъв характер, защото предстоят важни решения, които 
всъщност трябва да бъдат взети именно в тези срокове, до края на 



годината. Естествено, ни предстои много работа съвместна по отношение 
на бюджета на града за 2020 г., който заедно трябва да приемем през месец 
януари. Ако така ще я караме, нали, не мисля че това може да се нарече 
конструктивизъм, работа в интерес на града или какво и да било сходно с 
това. И тъй като аз, естествено, няма да си позволя точно този микрофон да 
използвам с такива цели, ще си позволя да направя един коментар, 
естествено не от тази трибуна, по всичко което чух днес, а и което чувам в 
последните дни, но съвсем накратко нали към колегите, особено новите 
такива, бих искал да ги помоля да четат малко повече, да се запознаят 
малко по-дълбоко с теоретичната част, с механизмите, с принципите, с 
някои основни положения. А тези колеги от техните групи, които имат 
малко повече опит, съответно да не ги подлагат, а напротив – да им бъдат в 
добрия смисъл ментори в работата в съвета, защото някак си не е 
приемливо да слушаме от групи претендиращи, партии по-скоро 
претендиращи за сериозност подобен тип изказвания ще дам съвсем лек 
пример, за да не влизам в остра дискусия. Но тъй като г-жа Николова 
зададе няколко въпроса в края на питанията, слушах някои нейни участия 
на брифинги, в медиите и т.н. Например по темата с общинския дълг, да 
кажа само че то по-прозрачна тема от тази аз не знам. В действителност 
тази информация, ако има някаква много публична информация, тази е 
точно такава. И ако не можете да четете цифрите, нали д-р Митковски има 
много по-дълъг опит в съвета, нали, тука е г-жа Стефка Господинова – в 
удобно за вас време да ви направим една среща, да ви разясни що е то 
бюджет, актуализация на бюджет, дългови инструменти, финансови 
инструменти, нали, нямам нищо против във време, когато кажете, нали, 
във време когато кажете, сме готови да направим една такава среща, за да 
ви бъдат изяснени тези моменти, които не са ви ясни. Но пак казвам, по 
отношение на финансовите и дългови инструменти, аз мисля, че това е 
най-публичната информация, която може да съществува, първо. И второ, 
нали, да се правят обобщения и внушения, нали, че едва ли не това било 
някаква тайна е един вид, тук чух от д-р Митковски, който ме изуми че 
някакви безобразия правим, нали, аз дълбоко не мога да се съглася с това. 
И отново казвам: минаха изборите, мина кампанията и явно упойката от 
изборите още действа, нали, в много хора, но в крайна сметка сме се 
събрали, за да вземаме наистина едни важни, определящи развитието на 
града ни решения, а не да се образоваме. Но ако трябва да се образоваме, 
ние ще се образоваме. Най-малкото е хубаво да знаете кое на какво е 
принципал, нали. Задавайки ми на мен въпроси по темата „Градски 
транспорт“ в крайна сметка принципа е общинският съвет. Има си органи, 
комисии, можете спокойно да изисквате информация, да привикате 
управителите, борда, тези които са избрани от общинския съвет за 
всякакъв сорт информация, която ви интересува, но и да цитираме едни 
цифри, нали, така малко дето се вика да ги мятаме в публичното 



пространство без да вникваме в тях в дълбочина и в процесите, които се 
случват, също мисля, че е, меко казано, некоректно и неправилно. И тъй 
като тук се заговори много за управляващо мнозинство, че на последните 
сесии то било някак си силно изявено и незнам натам всякакви такива 
констатации, само да напомня че първата сесия всъщност беше сесията, на 
която съветът избра своя председател. Това, че за г-н Балабанов са 
гласували около 40 съветника, нали по никакъв начин не мисля, че 
формира идеята за някакво мнозинство. Напротив, аз пак казвам, част от 
групите, които са в съвета даже не излъчиха свои кандидати. Ако смятате, 
че има по-подходящ от г-н Балабанов в състава на съвета, нали, беше 
редно тогава да го кажете. Само че, ние не чухме такова нещо. И по 
никакъв начин не искам да се вменява тезата, че ГЕРБ управлява с…и тука 
всички партии, които добре ги изреждате. По-скоро, в мен се сформира 
мнението, че групата на „Да, България“ на ДСБ е с групата на 
„Възраждане“, нали в някакви коалиционни отношения и то това пролича 
и по време на изборите, а е видно нали, как топката хубаво се препредава и 
към днешна дата. Ами усмихвате се, ама е така. Мога да вляза в много по-
дълбока конкретика. Въпреки, че ми е наистина непонятно, наистина ми е 
непонятно чисто в идеологически план как, нали, се допирате точно. Това 
за мене е, нали, една огромна така тема, която не мога да я осъзная. Пак 
казвам, разбира се, тези въпроси ще ги задам от един друг микрофон, дето 
казвате „партийния“, за да не утежнявам работата на съвета днес. Пък да 
не говорим и по теми като презастрояване и така нататък, нали там аз също 
ще имам своите конкретни въпроси към голяма част от вас, защото едно е 
от микрофона да се поставят едни въпроси и теми, а друго по някакъв 
начин да сте съпричастни пряко именно към този процес. Та на въпроса на 
г-н Костадинов – аз мисля, че в кампанията ясно му отговорих, но ще Ви 
отговоря още веднъж, г-н Костадинов писмено и внимателно, така както го 
правим и към присъдружните няколко медии, които се опитват да 
фабрикуват някакви новини в кавички. И тъй като го виждам и г-н 
Григоров, който иска да вземе и думата, отново ще се върна към 
идеологическите допирателни, които ви събират, и за мен е неясно как 
формации с дясна ориентация могат да си партнират с формации с ясно 
изразена неевропейска такава, каквато чухме днес. И може би именно и 
тази пряка идентификация на г-н Григоров му коства като човека, 
афиширащ се с дясно мислене, и присъствието му в съвета като съветник. 
Но това е въпрос, нали, на по-друг анализ. 

По отношение актуализацията на бюджета, аз пак казвам, нали, това 
е нещо съвсем естествено и никак не бих могъл да го отнеса към темата, 
т.е. към квалификацията „безобразие“. Имахте достатъчно материали, 
които да прочетете. После, актуализацията на бюджета, нали в крайна 
сметка, тя припокрива в много висока степен бюджета, който всъщност е 
бил гласуван и който в рамките на годината всички заедно, нали, сме 



моделирали по едни или друг начин. Така че, ще спра до тук, многословен 
станах наистина, но моля всички, нали…. Моля? Г-н Костадинов, може ли 
да не ме прекъсвате, както и аз непрекъсвах Вас. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Костадинов, правя… 
 
Иван ПОРТНИХ 
Да, ще отговоря на всичките писмено, както казах в началото. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…забележка, правя Ви, г-н Костадинов… 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
/от залата, н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Костадинов,… 
 
Иван ПОРТНИХ 
Пак казвам, видно е, нали, че много хора се опитват просто да бъдат 

забелязани, но не мисля че това е начина, не мисля че това е мястото. Така 
че, колеги, призовавам всички, естествено, за наистина конструктивна 
работа. Важни са решенията, които трябва да бъдат взети. Искам малко 
отношение да взема по темата с данъците, че пропуснах едно от 
„безобразията“, нали което беше така цитирано. В действителност трябва 
да е ясно на нашите съграждани, че както и в предния мандат, така и в този 
не пипаме нито един данък, който е на ежегодна основа и който касае 
всички наши съграждани. Т.е. тези данъци, както в предния мандат, както 
бяхме поели ангажимент, така и в този остават непроменени, въпреки, че 
знаете че във всички големи градове всъщност върви именно процес на 
повишаване на всички тези данъци. Опитваме се на база на натрупания 
опит, на база на доброто оптимизиране на общинския бюджет, на 
натрупания опит по работата ни по линия на европейските проекти и 
програми и, естествено нали и с помощта на правителството да направим 
така, че бюджетът на Варна да е достатъчно амбициозен, реалистичен 
естествено в същото време и който да даде възможност това темпо на 
обновяване на града, което имахме и което демонстрирахме, не само да го 
запазим, но и да го ускоряваме. Данъкът за придобиване на имущество, 
знаете, касае сделки по придобиване на такова. Предвид строителният бум, 
предвид това, че всички ние виждаме как се презастроява града ни и 
всички вие поставяте въпроса като остър, наболял и това е така. 
Естествено, причините за този строителен бум нямат касателство нито към 



администрацията, която е в момента, нито периода, в който тази 
администрация сегашната е управлявала. Този строителен бум е заложен 
малко по-назад във времето, мога да говоря и с конкретни имена. Но 
когато придобива някой апартамент за 60 хиляди, този данък за 
придобиване на имуществото, всъщност там стойността по сделката на 
база на това при промяната е около 240 лв. Аз не смятам, че това е данък, 
който касае всеки един гражданин. Пак повтарям – ние не засягаме 
ежегодните данъци – данък „сгради“, такса „смет“, нали, тези които 
варненци плащат на ежегодна основа. Облагаме с 3% - така както е, 
забележете във всички големи градове, всички големи общини в страната, 
облагаме имотните сделки. И на този строителен бум аз не мисля, особено 
дясна партия или поне афишираща се като такава, нали да има някакви 
съображения „против“. Не ми е понятно. Не го разбирам. И внушението, 
нали, че се вдигат данъците, пак казвам е категорично, категорично  не е 
вярно.  

Така че, с това уточнение наистина ще приключа. Колеги, пожелавам 
ви още веднъж, наистина повече конструктивизъм и наистина повече 
работа в интерес на града ни, защото тук пък видях г-н Златев, който 
постави темата с ПУП-а за „Аспаруховия парк“. Можете ли да кажете, г-н 
Златев, кое НПО обжалва там? 

 
Мартин ЗЛАТЕВ 
/от залата, н.р./ 
 
Иван ПОРТНИХ 
А, че защо въпроса е към мен? Ей там, към колегите на вашия ред. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Как да не обжалват? Обжалват. 
 
Иван ПОРТНИХ 
А какво правят точно? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, бе, г-н Златев, обжалват го. Как да не го обжалват, как да Ви го 

обясня? Ето тук е адвокат-довереникът, ще Ви го обясни след това… 
 
Иван ПОРТНИХ 
И защо е във ВАС, само да Ви питам… Моля?... Ето, аз Ви казвам, 

питам Ви по-скоро, защо е във Висшия административен съд? Защото 
съдът ги отхвърли на първа инстанция, съдът ги отхвърли на втора 
инстанция и сега го вкараха във Висшия административен съд. Ето, 



колегите там, на Вашия ред ще отговорят много по-добре защо, нали, се 
обжалва това решение. 

 
Янко СТАНЕВ 
Защото искат да спират развитието на „Аспаруховия парк“ и това е 

вече две години. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Ами при положение, че там всички си изяснихме, че застрояването е 

под 1 %, което означава тоалетни и помещения, където майките да могат 
да сменят пелените на децата. Нали така? Че да не продължавам с темата 
„Варна диша“, ще продължа от един друг микрофон, наистина. 

Та така, приключвам. Още веднъж благодаря на всички, че сте днес в 
залата, въпреки че са поредица от празнични дни, защото наистина трябва 
да се вземат важни решения. Пожелавам ви конструктивна работа и, 
естествено, ако не се видим до Нова година – щастлива, успешна и още по-
добра за Варна нова година! Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. 
 
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред. Г-н Балачев, 

имате думата. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 27.12.2019 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от                          
ПК „Финанси и бюджет“ относно: 

(1) – актуализация на бюджета на Община Варна за 2019 г. 
(2) – даване на съгласие за съфинансиране за покриване на разходи 

по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в 
гр. Варна“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.   

(3) – приемане на План-сметка за дейност „Чистота“ за 2020 г. 
(4) – даване на съгласие за формиране на паралелки под норматива за 

минимален брой ученици.  
(5) – изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет – 

Варна за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Варна. 

(6) – упълномощаване на кмета на община Варна да издаде Запис на 
заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство по проект „Естетизация и модернизация на градската 
среда във Варна“ на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

(7) – упълномощаване на кмета на община Варна да издаде Запис на 
заповед в полза на МРРБ по проект „Модернизация на образователната 
инфраструктура на територията на град Варна“ на ОП „Региони в растеж“ 
2014-2020 г. 

(8) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за 
нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна“  ЕООД. 

(9) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ 
ЕООД. 

 
  Докл.: Бранимир Балачев – Председател на ПК „ФБ“ 

     
 
 
 
    



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

57-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.124 и чл.125 от Закона за 
публичните финанси и чл. 29 от Наредба за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна  
и по предложение от Кмета на Община Варна с рег. №  
РД19023708ВН/13.12.2019 г., Общински съвет – Варна приема 
актуализиран бюджет на Община Варна за 2019 г. в приходна част в 
размер на 405 170 000 лв. и в разходна част в размер на 405 170 000 лв. /по 
актуализирани приложения/, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

 
 
 
 

58-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД19023703ВН/13.12.2019 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за съфинансиране в размер до 62 400 лв. за покриване 
на разходите по проект „Енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради в гр. Варна”, по процедура BG16RFOP001-1.002 
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие 2014-2020-Варна“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.  

Средствата да бъдат осигурени от бюджет 2020 г. и 2021 г. на Община 
Варна в съответствие с времевия график за изпълнение на проекта.  

 
 
 
 
 

59-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 17, ал.1, т. 6 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД19023710ВН/13.12.2019 г., Общински съвет – Варна приема План-
сметка за дейност „Чистота“ за 2020 г., съгласно приложение към 
настоящото решение. 

 
 



60-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,  във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 68 и 
чл. 69 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на 
Министерството на образованието и науката и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД19023705ВН/13.12.2019 г., Общински съвет – 
Варна реши:   

1. Дава съгласие за формиране в Основно училище „Свети 
Климент Охридски”- с. Константиново за учебната 2019/2020 г. на 
паралелка под норматива за минимален брой ученици и на слети паралелки 
под норматива за минимален брой ученици, както следва: 
 - слята паралелка І - ІІІ клас – 12 ученици; 
 /І клас - 2 ученици, ІІІ клас - 10 ученици/ 
 - слята паралелка ІІ - ІV клас – 15 ученици; 
 /ІІ клас - 5 ученици, ІV клас - 10 ученици/ 
 - слята паралелка V – VІІ клас  - 10 ученици; 
 /V клас - 4 ученици, VІІ клас - 6 ученици/ 
 - една паралелка VІ клас – 7 ученици; 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3, 
и чл. 69, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. 
на Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 
размер на 41 690 лв., от които 19 333 лв. до 31.12.2019 г. 

2. Дава съгласие за формиране в Основно училище „Капитан Петко 
войвода” - кв. Галата за учебната 2019/2020 г. на самостоятелни паралелки 
под норматива за минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка І клас – 15 ученици; 
- една паралелка ІІІ клас – 14 ученици;  
- една паралелка V клас – 14 ученици;  
- една паралелка VІ клас – 15 ученици;  
- една паралелка VІІ клас – 12 ученици;  

 - една паралелка ІІ клас – 8 ученици; 
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3, 

и чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. 
на Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 
размер на 66 701 лв., от които  30 931 лв. до 31.12.2019 г. 

 



3. Дава съгласие за формиране в Средно училище „Пейо К. Яворов” 
- Варна за учебната 2019/2020 г. на самостоятелни паралелки под норматива 
за минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка X „б“ клас,  профил „Предприемачески“ - 10 
ученици; 

- една паралелка XІІ „а“ клас,  профил „Технологичен-туризъм“ - 12 
ученици; 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3, 
от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017г. на 
Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 
размер на  9 728 лв., от които  4 511  лв. до 31.12.2019 г. 

4. Дава съгласие за формиране в Средно училище „Елин Пелин“ - 
Варна за учебната 2019/2020г. на самостоятелна паралелка под норматива 
за минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка Х „б“  клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 
– 13 ученици; 

- една паралелка XІ „а“ клас, профил „Изкуства-Хореография“ – 16 
ученици; 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3, 
от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017г. на 
Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 
размер на 15 435   лв., от които  7 158  лв. до 31.12.2019 г. 

5. Дава съгласие за формиране в Средно училище „Любен 
Каравелов” - Варна за учебната 2019/2020 г. на самостоятелна паралелка 
под норматива за минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка VІІІ клас, дневна форма на обучение, профил 
„Изобразително изкуство“ - 15 ученици; 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3, 
от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на 
Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 
размер на 2 085 лв., от които 967 лв. до 31.12.2019 г. 

 



6. Дава съгласие за формиране в Основно училище „Иван Вазов” - 
Варна за учебната 2019/2020 г. на самостоятелна паралелка под норматива 
за минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка І клас - 13 ученици; 
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3, 

от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. на 
Министерството на образованието и науката, като се осигуряват 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по единните разходни стандарти за съответната дейност, в 
размер на 2 085 лв., от които 967 лв. до 31.12.2019 г. 

Необходимите финансови средства в размер на 137 724 лв. да бъдат 
осигурени като дофинансиране по бюджета на съответните училища от 
бюджета на Община Варна за 2019 г. и 2020 г., съгласно приложение към 
настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда.   

 
 
 
 
 
61-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.1, ал. 2 и чл. 47, ал. 2 от 
Закона за местните данъци и такси и по предложение от Кмета на община 
Варна с рег. № РД19023254ВН/09.12.2019 г., Общински съвет – Варна  
изменя чл. 34, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет – Варна за 
определяне размера на местните данъци на територията на община 
Варна, както следва: 
        Думите „2,6 на сто“ се заменят с „3,0 на сто“. 

 
 
 
 
 

62-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка със свое Решение № 
1543-5(37)/30.01.2019 г., и по предложение от Кмета на Община Варна с 
рег. № РД19024000ВН/18.12.2019 г., Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да издаде в полза на Министерство 
на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 



Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция 
„Градско и регионално развитие”, нов Запис на заповед по образец със срок 
на предявяване за плащане до 30.06.2020 г. (четири месеца след 
приключване на новата продължителност на проекта), гарантиращ пълния 
размер на исканото авансово плащане в размер до 8 830 908,42 (осем 
милиона осемстотин и тридесет хиляди деветстотин и осем лева и 42ст.) по 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-1.002-0002-C01, рег. № РД-02-37-
12/10.01.2017 г. за изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.002-0002  
„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ по 
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, част от процедура 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 
2014-2020 год., съгласно приложение към настоящото решение. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
 
 
 
 
 
63-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД19024175ВН/20.12.2019 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за упълномощаване на кмета на Община Варна да 
издаде в полза на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в 
растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Стратегическо планиране и 
програми за регионално развитие“, Запис на заповед, със срок на 
предявяване за плащане до 14.04.2020 г. (четири месеца след изтичане на 
крайния срок по изпълнение на договор за безвъзмездна финансова 
помощ), гарантиращ пълния размер на полученото авансово плащане в 
размер на 5 708 302.90 лв. (пет милиона седемстотин и осем хиляди триста 
и  два лева и 90 ст.) по Административен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-1.002-0001-
C02, № РД-02-37-305(1)/11.05.2018 г. за изпълнение на проект 
„Модернизация на образователната инфраструктура на територията 
на град Варна“,  по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 



финансова помощ BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, част от 
процедура  BG16RFOP001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014-2020“, приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 год., съгласно приложение към настоящото 
решение. 

 
 
 
 
64-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 4 от Закона за 
лечебните заведения, и по предложение на Тодор Балабанов - Председател 
на Общински съвет – Варна с рег. № РД19023999ВН-001ВН/20.12.2019 г.,  
във връзка с писмо от управителя на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД с рег. № 
РД19023999ВН/18.12.2019 г., Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 325 000 лв. за нуждите на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания Варна“ ЕООД, ЕИК 000090147, като целева 
субсидия за погасяване на задължения на лечебното заведение за заплати, 
осигуровки и данъци на персонала за периода до 30.11.2019 г. Средствата 
да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2019 г.  

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания Варна“ 
ЕООД,  да внесе предложение за увеличаване на капитала на търговското 
дружество, със стойността на целевата субсидия и да представи отчет за 
разходването на отпуснатите средства. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, а именно осуетяване на 
възможността за водене на съдебни производства, които биха довели до 
увеличаване на основните задължения с начисляването на лихви, такси и 
разноски за сметка на лечебното заведение. 

   
 
 
 
65-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 4 от Закона за 
лечебните заведения и по предложение на Тодор Балабанов – Председател 



на Общински съвет – Варна с рег. № ОС19000766ВНВН/20.12.2019 г., 
Общински съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови 
средства в размер до 450 000 лв. на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение – Варна“ ЕООД, като целева субсидия за 
погасяване на просрочените задължения на лечебното заведение към 
24.10.2019 г. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна 
за 2019 г. 

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД,  да внесе 
предложение за увеличаване на капитала на търговското дружество, със 
стойността на целевата субсидия и да представи отчет за разходването на 
отпуснатите средства. 

 На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, а именно осуетяване на 
възможността за водене на съдебни производства, които биха довели до 
увеличаване на основните задължения с начисляването на лихви, такси и 
разноски за сметка на лечебното заведение. 
  
 
  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 3 
от заседание, проведено на 27.12.2019 г. 

по точка  трета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ относно: 

(1) – одобряване на изменение на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие на град Варна 2014 – 2020 г. 

(2) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Изграждане и функциониране на Черноморски младежки 
център по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и 
подобрено включване на уязвими групи“, одобряване текст на проект за 
Споразумение за партньорство и упълномощаване на Кмета на Община 
Варна да го подпише. 

(3) – одобряване на текст на Анекс към Партньорско споразумение 
между Община Варна и „Градски транспорт“ ЕАД по проект „Екологично 
чист транспорт за Варна“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-
2020 г.“ и упълномощаване на кмета на Община Варна да го подпише. 

   
Докл.: Николай  Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“ 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

66-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, т. 4.6. от Методическите 
насоки за разработване и прилагане на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие и по предложение от Кмета на Община Варна с 
рег. № РД19023379ВН/10.12.2019  г., Общински съвет – Варна одобрява 
изменение на Интегрирания план за градско възстановяване и 
развитие на град Варна 2014 – 2020 г., съгласно приложение към 
настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесулния кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението, може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, с оглед спазване на предвидения 



срок за одобряване на изменението от Управляващия орган на Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г. до 31.12.2019 г. 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

67-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23, чл. чл. 59-61 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 
РД19023709ВН/13.12.2019 г., Общински съвет – Варна:  

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Изграждане и функциониране на Черноморски 
младежки център“ за финансиране по процедура за подбор на проектни 
предложения „Изграждане на младежки центрове“ по Програма „Местно 
развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими 
групи“. 

2. Собствеността, видът и предназначението на сградите и 
придобитото оборудване/актив, обект на финансиране по проект 
„Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център“ по 
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 
включване на уязвими групи“, няма да бъде променян за период, не по-
малък от 5 години след одобрение на финалния отчет по проекта, като 
гарантира, че в рамките на този период те ще се използват за целите на 
проекта.  

3. Бенефициентът по проект „Изграждане и функциониране на 
Черноморски младежки център“ по Програма „Местно развитие, 
намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, 
Община Варна се задължава: 

3.1. да застрахова в лицензирана в Република България компания, 
сградите и придобитото оборудване/актив, обект на финансиране, срещу 
обичайните застрахователни рискове (като кражба, пожар и др.), както по 
време на изпълнението на проекта, така и за период от поне 5 години след 
одобрение на финалния отчет по проекта. 

3.2. да осигури достатъчен ресурс за поддръжка на сградите и 
придобитото оборудване/актив, за период от поне 5 години след одобрение 
на финалния доклад по проекта. 

4. Одобрява текста на проекта за Споразумение за партньорство по 
проектно предложение „Изграждане и функциониране на Черноморски 
младежки център“ по Програма „Местно развитие, намаляване на 
бедността и подобрено включване на уязвими групи“. 

5. Упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение 
за партньорство във връзка с подготовката и изпълнението на проект 
„Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център“ по 



Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 
включване на уязвими групи“, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

6. Дава съгласие след одобрение на проектно предложение 
„Изграждане и функциониране на Черноморски младежки център“ по 
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 
включване на уязвими групи“ и подписване на договор за безвъзмездна 
финансова помощ, Община Варна да осигури средства от Общинския 
бюджет за мостово финансиране, преди възстановяване на средствата от 
Програмата. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесулния кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решенията, поради защита на важни обществени интереси, а именно – 
кратките срокове за представяне на проектното предложение.  

Решението не се приема. 
 
 
 
68-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12, чл. чл. 59-61 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
Кмета на Община Варна с рег. № РД19016055ВН_003ВН/18.12.2019 г., 
Общински съвет – Варна: 

1. Одобрява текста на Анекс към Партньорско споразумение между 
Община Варна и „Градски транспорт“ ЕАД по проект BG16M1OP002-
5.004-0008 „Екологично чист транспорт за Варна“, процедура № 
BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник 
на замърсяване на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 
„Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.“, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

2. Упълномощава кмета на Община Варна да подпише Анекс към 
Партньорско споразумение с „Градски транспорт“ ЕАД по проект 
BG16M1OP002-5.004-0008 „Екологично чист транспорт за Варна“, 
процедура № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта 
като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 
5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 27.12.2019 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Култура и духовно развитие“ относно: 
(1) – избор на постоянни членове на Експертния съвет към фонд 

„Култура”. 
 

  Докл.: Димитър Чутурков – Председател на ПК „КДР“ 
        
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

69-4. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 1 от Правилника за 
работа на фонд „Култура” на община Варна и по предложение на ПК 
„Култура и духовно развитие“, Общински съвет – Варна  избира постоянни 
членове на Експертния съвет към фонд „Култура”, както следва:   

 1. Йорданка Иванова Проданова. 
 2. Христо Бойчев Боев. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

               
 
 
 
 
 
 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 27.12.2019 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Вземане на решение за телевизионно излъчване на 
заседанията на Общински съвет – Варна. 

 
    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

          
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

  
70-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 48 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, Общински съвет – 
Варна решава прякото излъчване на заседанията на Общински съвет – 
Варна да бъде в ефира на Телевизия „Черно море”, при заплащане на 960  
лева на ден, с включен ДДС. 

Средствата за заплащане на разхода са за сметка на Общински съвет 
– Варна. 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

  



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 3 
от заседание, проведено на 27.12.2019 г. 

по точка  шеста от дневния ред 
 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване на списък на кандидати за съдебни 
заседатели при Районен съд – град Варна. 

 
    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

          
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

71-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 68а, ал. 4 от Закона за 
съдебната власт, чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните 
заседатели, в изпълнение на свои решения № 1773-7/42/01.08.2019 г. и № 
1844-7(44)/26.09.2019 г., във връзка с доклад на Комисията за изготвяне на 
предложения за съдебни заседатели при Районен съд гр. Варна, Общински 
съвет – Варна утвърждава списък на кандидатите за съдебни заседатели 
при Районен съд – град Варна, които предлага за избиране от Общото 
събрание на Окръжен съд – град Варна, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

71-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 68в от Закона за съдебната 
власт, списъкът на кандидатите за съдебни заседатели, ведно с решенията 
на комисията и документите по чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт да 
бъде изпратен до Председателя на Окръжен съд – град Варна. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението,  с оглед защита на особено важни държавни и обществени 
интереси свързани с необходимостта от встъпване в длъжност на нов 
мандат 2020-2024 г. съдебни заседатели при Районен съд – Варна. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/  



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 27.12.2019 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Избор на общински съветник за представител и член в 
Областния съвет за развитие на област Варна. 

 
 
    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

      
 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

72-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местно 
самоуправление и местна администрация,  Общински съвет – Варна 
определя за свой представител и член в Областния съвет за развитие на 
област Варна за мандат 2019 – 2023 г., Антоанета Здравкова Цветкова с 
правата да извършва всички правни и фактически действия във връзка със 
защита интересите на Община Варна. 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
73-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация,  Общински съвет – Варна 
определя за свой представител и член в Областния съвет за развитие на 
област Варна за мандат 2019 – 2023 г., Иван Любчев Иванов с правата да 
извършва всички правни и фактически действия във връзка със защита 
интересите на Община Варна. 

Решението не се приема. 
 

 

 

 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
74-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация,  Общински съвет – Варна 
определя за свой представител и член в Областния съвет за развитие на 
област Варна за мандат 2019 – 2023 г., Георги Иванов Георгиев с 
правата да извършва всички правни и фактически действия във връзка със 
защита интересите на Община Варна. 

Решението не се приема. 
 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
75-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация,  Общински съвет – Варна 
определя за свой представител и член в Областния съвет за развитие на 
област Варна за мандат 2019 – 2023 г., Николай Антонов Капитанов с 
правата да извършва всички правни и фактически действия във връзка със 
защита интересите на Община Варна. 

Решението не се приема. 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

  
 
     

 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 27.12.2019 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Избор и упълномощаване на представител на Община 
Варна в общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и 
канализация - Варна” ООД и Асоциация по В и К в област с 
административен център – Варна. 

 
    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

         
  
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
76-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна определя за 
мандат 2019 – 2023 г., общинският съветник Стела Димитрова Николова 
за свой представител в Общото събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, ЕИК 103002253, със 
седалище гр. Варна и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Прилеп“ № 33. 

Решението не се приема. 
 
 
77-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна определя за 
мандат 2019 – 2023 г., общинският съветник Светлозар Иванов 
Чорбаджиев за свой представител в Общото събрание на съдружниците 



на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, ЕИК 103002253, със 
седалище гр. Варна и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Прилеп“ № 33. 

 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
78-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна определя за 
мандат 2019 – 2023 г., общинският съветник Николай Кръстев 
Костадинов за свой представител в Общото събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, ЕИК 103002253, със 
седалище гр. Варна и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Прилеп“ № 33. 

Решението не се приема. 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
79-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна определя за 
мандат 2019 – 2023 г., общинският съветник Мартин Живков Златев за 
свой представител в Общото събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, ЕИК 103002253, със 
седалище гр. Варна и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Прилеп“ № 33. 

Решението не се приема. 
 
 
 
 
80-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 
198е от Закона за водите, Общински съвет – Варна определя за мандат 
2019 – 2023 г., Станислав Георгиев Иванов за свой представител в 
Асоциация по В и К в област с административен център – Варна, който да 
участва в работата на Асоциацията при невъзможност на кмета на Община 
Варна да присъства. 

 
 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

81-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 
198е от Закона за водите, Общински съвет – Варна определя за мандат 
2019 – 2023 г., Цончо Томов Ганев за свой представител в Асоциация по 
В и К в област с административен център – Варна, който да участва в 
работата на Асоциацията при невъзможност на кмета на Община Варна да 
присъства. 

Решението не се приема.  
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

82-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 
198е от Закона за водите, Общински съвет – Варна определя за мандат 
2019 – 2023 г., Мария Тодорова Тодорова за свой представител в 
Асоциация по В и К в област с административен център – Варна, който да 
участва в работата на Асоциацията при невъзможност на кмета на Община 
Варна да присъства. 

Решението не се приема. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

  
 
     



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 27.12.2019 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Определяне на делегат и заместващ го в общото 
събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България. 

   Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Е: 

83-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 12, ал. 2 от 
Устава на Националното сдружение на общините в Република България, 
Общински съвет – Варна определя за мандат 2019 – 2023 г. като делегат в 
Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България, представителя на Общински съвет – Варна Лидия Велик 
Маринова. 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

84-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 12, ал. 2 от 
Устава на Националното сдружение на общините в Република България, 
Общински съвет – Варна определя за мандат 2019 – 2023 г. като делегат в 
Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 
България, представителя на Общински съвет – Варна  Христо Бойчев 
Боев. 

Решението не се приема. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 27.12.2019 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Избор на членове и председатели на постоянни, 
временни и специализирани комисии към Общински съвет – Варна и 
промени в същите. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
          
 
 
 
 

 Общински съвет – Варна няма решения. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 27.12.2019 г. 
по точка  единадесета 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 

        
 
 
 
 
   

Общински съвет – Варна няма решения. 

 

 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 27.12.2019 г. 
по точка  дванадесета 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 

      
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

85-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за 
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни 
влогове и чл. 16, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане 
правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, 
Общински съвет – Варна определя следния състав на местната комисия по 
жилищно-спестовните влогове: 

1. Донка Анастасова Недялкова – Председател /главен експерт 
служба „Жилищно-спестовни влогове”/ 

2.  Стефка Георгиева Господинова – член /експерт/ 
3. Ева Георгиева Манолова – член /представител на гражданите/ 
4. Стоян Мирков Попов – член /общински съветник/ 
5. Христо Атанасов Атанасов – член /общински съветник/ 
Възлага на Председателя на комисията да уведоми Управителния 

съвет на Националния компенсационен жилищен фонд /НКЖФ/ за 
определения състав на местната комисия за утвърждаването и 
обнародването му в „Държавен вестник”. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 3 

от заседание, проведено на 27.12.2019 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО:  Дискусия с гражданите. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
       
 
 
 

 Общински съвет – Варна няма решения. 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/  
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